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1. Opis produktu. 

 

Kontrahenci ciągle zwlekają z płatnościami ? Zainwestuj w Windykator by CTI! 

Windykator by CTI to narzędzie, które dzięki w pełni automatycznym procesom, poinformuje 

Twoich kontrahentów o konieczności uregulowania swoich zobowiązań wynikających z wystawionych 

faktur. Program umożliwia informowanie klientów za pomocą poczty e-mail lub sms, zarówno o 

zbliżającym się jak i przekroczonym terminie płatności.   

Prowadząc działalność gospodarczą często decydujemy się na wystawianie faktur  

z odroczonym terminem płatności, mimo, że nie zawsze mamy pełną kontrolę nad terminowym 

otrzymaniem należności. Brak takiej kontroli, może prowadzić do przykrych sytuacji, których 

niejednokrotnie wolelibyśmy uniknąć. Podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest 

dbanie o poprawny przepływ środków pieniężnych, dzięki któremu jesteśmy w stanie na czas 

realizować swoje zobowiązania względem innych. Dbałość o płynność przepływu środków 

finansowych jest gwarantem postrzegania naszej firmy przez innych jako rzetelnej, profesjonalnej i 

dobrze zarządzanej. 

Windykator by CTI jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem Comarch Optima. Po 

konfiguracji programu działa on automatycznie, a ingerencja operatora jest zbędna. Program 

korzystając z preliminarza płatności weryfikuje informacje o terminach płatności i sam decyduje kogo 

należy powiadomić o zbliżającym się terminie płatności, bądź jego upływie. 

Dzięki rozbudowanym możliwościom konfiguracyjnym programu, sami decydujemy czy 

podjęta akcja windykacji będzie miała charakter sugestywny, czy mocno intensywny.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Do podstawowych funkcji programu zaliczamy: 

 zautomatyzowanie procesu wysyłania e-mail o zbliżającym się terminie płatności za faktury, 

 wysyłanie ponaglenia zapłaty według indywidualnych ustawień użytkownika (liczba dni przed 

terminem płatności i po jego upływie),  

 wysyłanie sms'ów z treścią przypominającą o płatności faktury,  

 analizowanie spłat należności za pomocą wskaźników płynności finansowej umieszczonych w 

programie,  

 możliwość wysyłania informacji (potwierdzenie salda) w określonym z góry terminie 

(codziennie, na określony dzień tygodnia, na określony dzień miesiąca, kwartał roku),  

 możliwość przypisywania różnych szablonów e-mail i SMS, oraz terminów wysyłki w 

zależności od kontrahenta np. wiadomości w językach obcych lub zaprzyjaźnionym firmom 

wysyłać informację w innych terminach niż standardowe,  

 możliwość określenia innej wiadomości dla e-mail i SMS ( dla wiadomości SMS może być 

znacznie krótsza),  

 umożliwia wysyłanie informacji zbiorczej o płatnościach. Możliwość skonfigurowania 

wiadomości tak, by program wysłał zbiorczą listę zobowiązań klienta w momencie 



 

 

przekroczenia terminu płatności dokumentu (liczba dni przekroczenia do ustawienia w 

konfiguracji ),  

 ustalenie godziny wysyłki powiadomień, 

 możliwość zmiany wysyłania informacji do wybranych kontrahentów, 

 obsługa wiadomości w formacie HTML (polskie znaki),  

 wysyłanie zbiorowych emaili w formie newslettera (informacji o promocjach, akcjach 

marketingowych, życzenia świąteczne itp.),  

 podpisy wiadomości w formacie HTML (grafika, kolory itp),  

 wyszukiwanie wiadomości po numerze dokumentu w historii,  

 możliwość przypisania do kontrahenta adresu e-mail lub telefonu osoby kontaktowej,  

 filtry na liście kontrahentów. 

 

Zalety programu Windykator by CTI: 

 nie wymaga obsługi, ponieważ uruchamia się automatycznie i działa w tle; 

 mamy możliwość weryfikowania jego funkcjonalności; 

 jest prosty i jednocześnie skuteczny; 

 sprawdzony przez nas, a także przez wielu naszych klientów. 

 

Jeśli masz problem z kontrahentami, którzy ciągle „zapominają” o terminach płatności 

zainwestuj w Windykator by CTI. Odzyskaj czas i pieniądze, które do Ciebie należą! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
2. O firmie: 

 

Centrum Technologii Informatycznej to firma która już 10 lat działa na Polskim rynku w branży 

technologii informatycznych. Zatrudniamy zespół profesjonalistów o najwyższych kwalifikacjach. 

Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie realizować nawet 

najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów 

Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich rozwiązań. 

Jesteśmy autoryzowanym wieloletnim Partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce 

Polskich firm wdrażających systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  

 

Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:  

 analizy przedwdrożeniowe, 

 wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,  

 szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, 

 opiekę powdrożeniową,  

 instalacje sprzętu i oprogramowania,  

 prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT. 

 

Dlaczego inni wybrali CTI ? 

 Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie 

informatyczne. Między innymi rozwiązania firmy Comarch ERP. 

 Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem. 

 Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili. 

 Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści. 

 Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów. 

 Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów. 

 Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych 

zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe. 



 

 

Co nas wyróżnia ? 

 Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. 

 Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP oraz własnych rozwiązań. 

 Posiadamy kilkaset pisemnych referencji. 

 Jesteśmy wieloletnim autoryzowanym Partnerem firmy Comarch. 

 Posiadamy w ofercie kilkaset autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem dla 

systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, 

serwis, wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT. 

 

3. Dane rejestrowe firmy: 
 

Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder 

Ul. Jałowcowa 35 

44-100 Gliwice 

NIP: 631-190-72-77 

REGON 278099141 

Właściciel: Zygmunt Wilder 

 

4. Dane kontaktowe firmy: 
 

Biuro Handlowe 

Ul. Jana Śliwki 34/1 

44-100 Gliwice 

Tel. biuro: 032 335 43 43 

www.cti.org.pl 

e-mail: biuro@cti.org.pl 

 

 


