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Wprowadzenie 

Zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji, życiu gospodar-

czym i społecznym, a także w zarządzaniu jednostką budżetową1, stało się 

powszechną normą. Placówki oświatowe korzystają z programów, wspomaga-

jących pracę oraz podejmowanie decyzji o charakterze zarządczym.  

Warunkiem istnienia każdej jednostki gospodarczej jest odpowiednie  

zarządzanie. Aby było ono skuteczne i przynosiło korzyści, musi opierać się  

na rzetelnych informacjach oraz danych. Wykorzystanie technologii informa-

cyjnych w zarządzaniu jednostką oświatową można podzielić na dwa rodzaje2: 

 nadzorowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego, można tu zaliczyć 

dane o uczniach, planie lekcji i ewentualnych zastępstwach, arkusz orga-

nizacyjny; 

 planowanie i wspomaganie prac administracyjnych, zwłaszcza działu finan-

sowo-księgowego oraz kadr. 

Celem artykułu jest ukazanie korzyści i barier, wykorzystania nowocze-

snych technologii w rachunkowości jednostki budżetowej z punktu widzenia 

zarówno kierownictwa, jak i pracowników działu księgowo-płacowego. Podjęta 

                                                 
 Uniwersytet Szczeciński WZiEU, Katedra Rachunkowości i Controllingu. 
1 Art. 11 pojęcie jednostki budżetowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) „Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne 

sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje 

wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowied-

nio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka 

budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę  

i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan 

dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej.” 
2 W. Furmanek, Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji, „Edukacja - Technika - Informatyk” 

2014, nr 1,  s. 20-21. 
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zostanie próba wskazania zasadności oraz możliwości zastosowania informa-

tycznych systemów wspomagania zarządzania jednostką oświatową, od strony 

finansowo-księgowej. Przedmiotowa analiza dokonana zostanie na przykładzie 

programu Księgowość Optivum firmy Vulcan. 

Jako sposób realizacji celu obrano metodę analizy przypadku, pogłębioną 

o studia literaturowe oraz wnioskowanie. Zaprezentowane w artykule wyniki 

badań przeprowadzono w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaga-

niu. Jednocześnie starano się wysądować potrzebę wprowadzenia nowych tech-

nologii informatyzacji szkoły, zwłaszcza komórek finansowo-księgowych.  

Do realizacji celu zastosowano metodę badawczą, tj., analizę pojedynczego 

przypadku (case study). Aby uzyskać przydatne dane, zastosowano wywiady 

kierowane. W rezultacie wyodrębniono dwie grupy badawcze – kadrę zarzą-

dzającą oraz użytkowników programu. 

Istotnym źródeł informacji w przedsiębiorstwie jest rachunkowość, której 

zadaniem jest dostarczanie informacji pozwalających na ocenę przedsiębior-

stwa, w tym zjawisk i procesów gospodarczych w nim zachodzących, jak rów-

nież pozwalających na zarządzanie nimi. Rachunkowość definiowana jest jako 

proces identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji eko-

nomicznych, które pozwalają na formułowanie opinii i decyzji przez użytkow-

ników informacji3.  

Sztandarowym przykładem zastosowania technologii informatycznych 

w zarządzaniu oświatą na poziomie całego kraju jest System Informacji Oświa-

towej (SIO)4. Był on stworzony po to, aby otrzymać jedną, spójną bazę infor-

macji z zakresu sprawozdawczości statystycznej. Należy również wskazać,  

iż nowym trendem w szkolnictwie jest wprowadzanie zintegrowanych syste-

mów zarządzania oświatą. Ze względów finansowych nie wszystkie gminy stać 

na takie rozwiązanie modelowe.  

W przypadku powiatu żagańskiego jednostki oświatowe korzystają z pro- 

gramów komputerowych, wchodzących w skład pakietów. Wszystkie szkoły 

średnie korzystają z oprogramowania firm Vulcan, natomiast szkoły podsta-

wowe z Librusa. Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowano wyłącznie 

sytuację w szkołach średnich. W dziesięciu jednostkach znajdujących się na tere-

nie powiatu są używane następujące oprogramowania: arkusz organizacji (wszyst-

kie jednostki), księgowość (wszystkie jednostki), płace (wszystkie jednostki), 

                                                 
3 E. Nowak, Rachunkowość zarządcza, (w:) Rachunkowość Przewodnik, red. T. Cebrowska, 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 446. 
4 Powołany do życia 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy o systemie informacji oświatowej  

(Dz. U z 2004 r. Nr 49, poz. 463). 
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kadry (wszystkie jednostki), świadectwa (8 jednostek), sekretariat (wszystkie 

jednostki). 

 

System informatyczny w rachunkowości 

Rachunkowość pełni funkcję informacyjną5 w kontekście procesów  

zarządczych, dlatego integralną część pakietów wspomagających zarządzanie 

stanowią moduły finansowe, w skład których wchodzą programy księgowe. 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6, nakłada na wszystkie 

podmioty i jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania 

aktualnej dokumentacji, określającej przyjęte w jednostce zasady, zwane poli-

tyką rachunkowości, której integralną częścią jest opis stosowanego systemu 

informatycznego7, w celu generowania użytecznych informacji. Systemy infor-

matyczne to narzędzia udostępniające użytkownikom obszerną funkcjonalność, 

która umożliwia przetwarzanie dużej ilości danych. M. Łada8 zwraca uwagę, 

że współczesna rachunkowość przechodzi gwałtowną transformację, która jest 

konsekwencją powszechnego wykorzystania technologii informatycznych. 

Systemy zintegrowane bazują na danych wprowadzanych w poszczegól-

nych obszarach działalności, gromadzonych we wspólnej bazie danych, 

która umożliwia bezpośredni dostęp do informacji dotyczących całego przed-

siębiorstwa. Systemy zintegrowane charakteryzują następujące cechy:  

 kompleksowość, przejawiająca się w objęciu swym zakresem wszystkich 

sfer działalności przedsiębiorstwa, 

 integracja danych i procesów zachodzących zarówno wewnątrz systemu 

(między poszczególnymi modułami), jak również z otoczeniem, 

 elastyczność, pozwalająca na dopasowanie zastosowanego rozwiązania 

sprzętowo-programowego w chwili instalowania i uruchamiania systemu, 

jak również umożliwiająca jego dopasowanie do zmiennych warunków 

występujących wewnątrz organizacji oraz wpływu otoczenia, 

 otwartość, polegająca na zdolności rozbudowywania systemu o nowe moduły, 

                                                 
5 Zob. B. Sadowska, Znaczenie informacji w funkcjonowaniu zakładu budżetowego "X"  

w świetle badań empirycznych, (w:) Społeczeństwo informacyjne – uwarunkowania rozwoju, 

red. G. Rosa. Zeszyty Naukowe nr 680, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu  

nr 21, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 201-214. 
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 
7 B. Sadowska, Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych  

w sferze budżetowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości  nr 76(132), Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce, Warszawa 2014, s. 62. 
8 M. Łada, Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej, (w): Rachunkowość a control-

ling, red. E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu, nr 440/2016, s. 393. 
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 wspomaganie informatyczne procesów decyzyjnych, 

 zaawansowanie technologiczne, gwarantujące zgodność z bieżącymi stan-

dardami w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umoż-

liwiające swobodną migrację danych, 

 zgodność z obowiązującymi przepisami9. 

Zgodzić się należy z B. Sadowską, że zintegrowany system informa-

tyczny jest systemem informacyjnym, w którym do rozwiązywania problemów 

zarządzania wykorzystuje się technikę komputerową. Powinien on być ukie-

runkowany na zaspokajanie potrzeb menedżerów. Zintegrowany system infor-

matyczny nie jest tylko oprogramowaniem, to cała filozofia pracy organizacji, 

to komunikacja, koordynacja, wiedza i informacja, to praca ludzi10. 

Systemy skomputeryzowane służą do ewidencji danych. Rysunek nr 1 

prezentuje zmianę stanu składników majątkowych przedsiębiorstwa.  
 

Rys. 1. Ewidencja danych w systemach skomputeryzowanych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
9 R. Grodziński, Ogólne informacje o strukturze ZSIZ, (w): Architektura zintegrowanego 

systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 12-13. 
10 B. Sadowska, System Informatyczny Lasów Państwowych - nowoczesne narzędzie informa-

tyczne wykorzystywane w systemie rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów,  

Zeszyty naukowe 157, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warsza-

wie, Warszawa 2017, s. 132. 
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Rejestracja ta obejmuje proces wprowadzania, gromadzenia, klasyfiko-

wania, sumowania i interpretowania zaistniałych w jednostce transakcji gospo-

darczych. Należy zauważyć, że informacje pozyskiwane oraz przetwarzane 

przez system informatyczny uzależnione są od wielkości i przedmiotu działa-

nia przedsiębiorstwa, ale również od warunków związanych z jego mikro-  

i makrootoczeniem. Pozyskiwane z zewnątrz dane służą do oceny warunków 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, określenia ryzyka działalności na określo-

nym rynku. Wiążą się one z potrzebą uzyskania informacji dotyczących wiary-

godności kontrahentów oraz pozwalają na zmniejszenie ryzyka utraty płynno-

ści finansowej.  

 

Zastosowanie nowych technologii informatycznych w szkole w ocenie 

użytkowników oraz kadry zarządzającej na przykładzie programu 

Księgowość Optivum 

Literatura dotycząca informatyzacji jednostek oświatowych nie jest  

obszerna, zwłaszcza ta dotycząca oprogramowania. Analizowany program Księ-

gowość Optivum firmy Vulcan został wybrany jako obiekt badań ze względu  

na jego popularność w jednostkach oświatowych, działających na terenie  

powiatu żagańskiego. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, jako jednostka 

budżetowa, prowadzi księgowość, uwzględniając zasady rachunkowości budże-

towej wynikające z obowiązujących w Polsce aktów prawnych11.  

Księgowość Optivum to oprogramowanie do prowadzenia księgowości 

jednostek budżetowych, które spełnią wszelkie wymagania ustawy o rachun-

kowości. Jako moduł pakietu Optimum firmy Vulcan sp. z o.o.12, wspomaga 

zarządzanie szkołą m.in. pod kątem planowania i budżetowania. Program przy-

śpiesza wykonanie operacji księgowych dzięki maksymalnej automatyzacji 

wielu procesów. W przypadku nieprawidłowości w dokumentach księgowych 

wyświetla się odpowiedni komunikat o rodzaju błędu. Kontrolowane przez 

program są również oznaczenia dekretów, które nie bilansują się lub wymagają 

uzupełnienia o dodatkowe informacje, np. dotyczące danych kontrahenta,  

lub uzupełnienie klasyfikacji budżetowej. 

                                                 
11 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 
12 Vulcan sp. z o.o. – założona w 1988 r. polska firma komputerowa zajmująca się komplek-

sową komputeryzacją szkolnictwa. Świadczy też usługi doradcze dla samorządów w zakresie 

organizacji i finansowania oświaty oraz prowadzi szkolenia i konferencje dla pracowników 

oświaty; https://pl.wikipedia.org/wiki/VULCAN (stan na dzień 17 lutego 2018). 
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Na podstawie rozmów prowadzonych z pracownikami, analizowanej 

jednostki, zebrano dane, które zostały zaprezentowane w przedmiotowym roz-

dziale. Poszczególne informacje dotyczą funkcjonowania użytkowanego sys-

temu zarówno informatycznego, jak i informacyjnego. Badanie prowadzono  

w miesiącu styczniu 2018 roku.  

Dział księgowości Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 

składa się z trzech osób:  

 głównej księgowej,  

 specjalisty ds. płac, 

 kadrowej.  

Jednostka korzysta z programu Księgowość Optivum. Zespół wspomina, 

iż zastosowanie nowych technologii przy wdrażaniu programu było dla poszcze-

gólnych pracowników dużym wyzwaniem. Początkowo pracownicy nie dostrze-

gali potrzeby wprowadzenia zmiany dotychczasowego systemu pracy oraz moż-

liwości pojawienia się korzyści płynących z księgowości elektronicznej. Z prze-

prowadzonych rozmów wynikało, iż początkujący użytkownik napotyka się  

na wiele  utrudnień spowodowanych brakiem czytelności programu. Dodatkowo 

wskazywano na czas, jaki każdy z pracowników musiał poświęcić na system 

szkoleń oraz pojawiające się nieuchronne nadgodziny. Oczywiście niedogod-

ności, które wystąpiły, pojawiły się tylko w okresie przejściowym. Miało to 

związek z koniecznością przeniesienia danych, a następnie sprawdzenie ich 

poprawności. Nieprawidłowości czy pojawiające się błędy zgłaszano na bieżą-

co do producenta oprogramowania. Skutkowało to natychmiastowym wprowa-

dzeniem poprawek oraz dokonywaniem kolejnych ulepszeń modułu. To z kolei 

przyczyniło się do optymalnego dostosowania programu do bieżących wyma-

gań użytkowników. Pracownicy działu księgowości, jako użytkownicy pro-

gramu, wskazali na poniższe korzyści : 

 przyśpieszenie i zwiększenie wygody pracy spowodowane automatyzacją 

wielu czynności księgowych, 

 możliwość kopiowania dokumentów lub ich części, 

 możliwość tworzenia szablonów operacji księgowych, szablonów spra-

wozdań finansowych oraz budżetowych, 

 automatyczną rejestrację historii zmian planu budżetowego, 

 łatwy dostęp do danych archiwalnych, 

 zintegrowanie programu z innymi modułami, jak np. VAT, płace, kadry, 

inwentarz, faktury itd., 

 możliwość eksportu danych do plików czy przesłanie ich do jednostki 

nadrzędnej. 
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Natomiast jako wady wskazywano na czasowe opóźnienia w aktualizacji 

oprogramowania w porównaniu z szybko zmieniającymi się przepisami prawa.  

Dla dyrektora jednostki, oceniającego działanie funkcjonującego syste-

mu, najistotniejsze jest szybkie uzyskiwanie poprawnych danych finansowych. 

Duże znaczenie ma również czytelność wygenerowanych zestawień oraz ele-

ment użyteczności otrzymanych danych. Wskazywał również, iż sposób w jaki 

dane są zagregowane, jest niezwykle pomocny w podejmowaniu przez niego 

decyzji. Zarówno zatrudnienia pracowników, planowania dodatkowych zajęć, 

ewentualnych zakupów pomocy naukowych czy przeprowadzenia prac remon-

towych przy użyciu informacji płynących z modułu staje się bardziej efektywne. 

Kierownik jednostki akcentował, iż zagregowane dane finansowe są mu potrzebne 

do tworzenia różnego rodzaju pism oraz sprawozdań składanych jednostkom 

nadrzędnym. Dlatego tak ważne jest, aby dział księgowości przygotował je odpo-

wiednio szybko oraz poprawnie, zgodnie z wytycznymi. Dzięki programowi 

Księgowość Optivum jest to możliwe, dodatkowo wydruk danych finansowych 

można definiować w różnym ujęciu, a także eksportować informacje w postaci 

plików, np. xls (Excel), czy bezpośrednio do systemów, np. Sigma i BeSTia. 

Równie ważna z punktu widzenia osoby zarządzającej jest sprawność 

obiegu informacji i to, aby programy działające w systemie informatycznym 

szkoły były kompatybilne, np. program księgowy i moduł płacowy, VAT, moduł 

kadrowy, inwentarzowy, magazynowy, sekretariat czy biblioteka. Pozwala to 

wprowadzić informacje w jednym module i przesłać potrzebną jej część lub 

całość do drugiego. Usprawnia to przepływ informacji, skraca czas realizacji, 

eliminuje możliwość wystąpienia błędów dotyczących tej samej informacji 

dostępnej w różnych działach (np. o stażu pracy, zwolnieniach lekarskich itp.), 

a zatem eliminuje możliwe błędy i jednocześnie standaryzuje informacje (tzn. 

w jeden sposób wprowadza informacje do systemu). Istotną barierą dotyczącą 

wdrożenia omawianego rozwiązania ewidencyjnego może być koszt zakupu 

programu. Jednakże firma Vulcan sp. z o.o. wprowadza tzw. złoty abonament, 

który znacznie obniża koszt przy zakupie całego pakietu. 

 

Podsumowanie 

Potrzeba zastosowania nowoczesnych technologii jest w inny sposób 

postrzegana przez osoby zarządzające oraz użytkowników programu. W niniej-

szym artykule przedstawiono oba punkty widzenia. Celem głównym opraco-

wania była próba ukazaniu korzyści i barier wykorzystania nowoczesnych 

technologii w rachunkowości jednostki budżetowej z punktu widzenia zarówno 

kierownictwa, jak i pracowników działu księgowo-płacowego. 
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Wnioski z powyższych badań wskazują na to, że dyrektor jednostki kła-

dzie nacisk przede wszystkim na szybkość i łatwość pozyskania danych finan-

sowych potrzebnych do sprawnego zarządzania. Natomiast użytkownik zwraca 

uwagę na wygodę i komfort pracy oraz zgodność programu z obowiązującymi 

przepisami (polityki finansowej i sprawozdawczości budżetowej). 

Korzyści z zastosowania nowych technologii w zarządzaniu szkołą to 

oszczędność czasu. Programy pozwalają szybko sporządzić potrzebne wydruki 

i je przeanalizować, np. dane dotyczące frekwencji (z dziennika lekcyjnego), 

ocen (z arkusza ocen), zatrudnienia, wynagrodzenia. Dodatkowo pozwalają 

zaoszczędzić czas przy układaniu planu lekcji, tworzeniu zastępstw, przygoto-

waniu arkusza organizacyjnego czy list płac, bilansu, oraz generowaniu spra-

wozdań. Zaletą systemu jest również zautomatyzowanie prac administracyj-

nych, a także czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem infor-

macji o uczniach i pracownikach. Wspomniane już dostarczanie dyrektorowi 

szkoły rzetelnych i obiektywnych informacji, wspomagających dysponowanie 

przez szkołę pełniejszymi informacjami o swojej działalności. Są to dodatkowe 

korzyści wynikające z  prowadzenia dokumentacji szkoły w formie elektro-

nicznej. Dyrekcja wskazywała, również na możliwość zbieranie informacji  

o stanie majątku szkoły (księgi inwentarzowe) oraz szeroko rozumianego gro-

madzenie i przetwarzanie informacji finansowo-księgowych szkoły. Wnioski 

płynące z opracowania jednoznacznie wskazują, iż wspomaganie zarządzania 

szkołą przy wykorzystaniu nowych technologii może zwiększyć efektywność 

pracy i podnieść jakość jej rezultatów. Powyższe możemy osiągnąć poprzez: 

 częściowe lub całkowite wyeliminowanie konieczności wykonywania pro-

stych, ale czasochłonnych, powtarzalnych czynności, 

 ułatwienie dostępu do potrzebnych informacji, 

 umożliwienie szybszego i lepszego rozwiązywania zadań, 

 łatwość generowania i drukowania wszelkich dokumentów, 

 możliwość analizowania różnorodnych zagadnień, które w tradycyjny spo-

sób nie są diagnozowane ze względu na pracochłonność ich przygotowania. 

Wymienione cechy przemawiają za słusznością wdrożenia systemów  

informacyjnych w jednostkach oświatowych. Zastosowanie nowoczesnych tech-

nologii informacyjnych w zarządzaniu szkołą pozwala na poprawienie efektów 

kształcenia. Wprowadzenie cyfrowego sekretariatu, dziennika elektronicznego 

czy biblioteki, systemy wspomagające zarządzanie stają się normą. Ich brak 

powoduje wręcz niekonkurencyjność danej szkoły. 

Natomiast jeśli chodzi o ryzyko zastosowania nowoczesnych technolo-

gii, to z badania wynika, że jest niewielkie, w porównaniu z korzyściami jakie 

płyną z ich wdrożenia. Barierą wprowadzenia nowych technologii przy niedo-
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finansowaniu polskiej oświaty mogą być koszty finansowe oraz koszty spo-

łeczne. Koszty finansowe dotyczą nie tylko oprogramowania lub szkoleń,  

ale również stworzenia infrastruktury (sprzęt, szerokopasmowe łącza interne-

towe, wykup domeny itp.), nowych procedur (np. elektronicznego obiegu doku-

mentów), platform edukacyjnych i profesjonalnych stron internetowych, zapew-

nienia bezpieczeństwa danych (programy antywirusowe). Koszty społeczne to 

redukcja godzin pracy, a tym samym dotychczasowych etatów w szkole, dzięki 

automatyzacji i przyśpieszeniu czynności oraz procedur. W związku z kompute-

ryzacją pojawiają się nowe procesy, które generują zapotrzebowanie na pracę, 

np. informatyka (aktualizacja oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych, 

naprawa i uzupełnianie sprzętu komputerowego). Najlepszym rozwiązaniem 

dla jednostki budżetowej byłoby zakupienie wszystkich pakietów jednego pro-

ducenta, które byłyby potrzebne do zarządzania jednostką oświatową. Istotne 

wydaje się to, że wszystkie jednostki, nie tylko budżetowe, mają tendencję  

do wprowadzania nowych technologii. Szkoły nie mogą nie podążać tą drogą, 

zwłaszcza w czasach, w których mówi się o nowoczesnej i przyjaznej szkole. 
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Streszczenie 

Dzięki rozwojowi technologii komputerowej można stwierdzić, iż sprawny system informa-

tyczny dostarcza niezbędnych danych do podejmowania słusznych decyzji. Obecnie coraz powszech-

niej stosuje się systemy zintegrowane. Służą one do kompleksowej obsługi wszystkich obszarów 

przedsiębiorstwa. Księgowość Optivum to oprogramowanie do prowadzenia księgowości jedno-

stek budżetowych, które spełnia wymagania ustawy o rachunkowości. Moduł pakietu Optivum, 

firmy Vulcan sp. z o.o., wspomaga zarządzanie szkołą, m.in. pod kątem planowania i budżeto-

wania. Zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji staje się więc warunkiem koniecz-

nym istnienia jednostki gospodarczej w ramach właściwego zarządzania. 

 

 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES INFORMATION`S SYSTEM  

ON THE EXAMPLE OF THE OPTIVUM ACCOUNTING PROGRAM  
Summary 
With the development of computer technology it can be claimed that an efficient IT system provides 

the necessary data to make the right decisions. Currently are used integrated system, which supports all 

areas of the company. Accounting Optivum is a software for accounting and budgetary units, 

which is in accordance with accounting law. The Optivum package modul from Vulcan company 

supports school management including terms of planning and budgeting. The use of information 

technologies in education has become a necessary term of an economic unit as part of proper 

management. 

 


