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Podstawowym zadaniem biura 

usług płatniczych jest rzetelne i 

terminowe realizowanie zleceń 

płatniczych klientów. 

Od poziomu obsługi klientów oraz szybkości realizacji 

przyjętych zleceń zależy sukces biur usług płatniczych. 



+ 
Profesjonalna obsługa 

klienta 

Szybki czas realizacji  

maks. 48 h 



„Czas jest jednym z najcenniejszych  

Twoich aktywów” 

Robert Kiyosaki 

Czy naprawdę stać Cię na jego 

marnowanie? 



 Czasu nie można kupić 

PAMIĘTAJ!!! 

 Czas jest ograniczonym zasobem 

Możesz się go jednak nauczyć 

prawidłowo wykorzystywać  



Przeciętny użytkownik programów kasowych 

dostępnych na rynku potrzebuje na 

zaksięgowanie przelewu aż 2 minut. 

Oznacza to, że na zaksięgowanie 100 przelewów 

potrzebuje 200 minut , czyli ponad 3 godzin. 

A ile czasu zajmuje księgowanie  

przelewu Twoim kasjerom? 



Program Sezam 2.0 Professional pozwala na 

zaksięgowanie nawet 41 przelewów na 

minutę przy wykorzystaniu czytnika kodów 

kreskowych. 

Użytkownik programu Sezam 2.0 Professional 

może księgować jedną transakcję klienta w czasie 

5-10s nie używając do tego czytnika kodów 

kreskowych. 



Zwiększ wydajność swoich kasjerów.  

Naucz ich wykorzystywać możliwości programu 

SEZAM 2.0 PROFESSIONAL  

 

Zapisz się już dzisiaj na bezpłatne szkolenie z 

profesjonalnej obsługi SYSTEMU SEZAM.  

 

Wyślij rezerwacje na biuro@amola.pl, podając nazwę 

firmy oraz liczbę osób do szkolenia. Zgłoszenia 

przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń. 
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W trakcie szkolenia nauczysz się wykorzystywać 

czytnik kodów kreskowych. Jeśli pracujesz bez 

czytnika, dowiesz się jak wprowadzać przelewy w 

ciągu kilku sekund. Zwiększysz swoją wydajność, 

komfort pracy i co najważniejsze: Twoi klienci nie 

będą czekali w kolejce na przyjęcie przelewów.  



 

Dowiesz się jak szybko i sprawnie tworzyć bazę 

nadawców i odbiorców oraz jak wykorzystać ją w 

praktyce. 

 



 

Nauczymy Cię korzystać z wyszukiwarki w 

programie Sezam 2.0 Professional i wykorzystać tę 

umiejętność w pracy z klientem. 

 



Pokażemy jak w programie tworzyć raporty i  

zestawienia dla instytucji nadzoru oraz 

potwierdzenia realizacji zleceń i blankiety dla 

Twoich klientów. 



Dowiesz się jak tworzyć przelewy priorytetowe i 

jak zrobić z nich dodatkowy atut w kontakcie z 

klientem. 



Poznasz skróty klawiszowe przyśpieszające i 

ułatwiające pracę z programem Sezam 2.0 

Professional. 



B 

Dzięki integracji programu Sezam 2.0 Professional 

oraz AMOLA SYSTEM spełnisz ustawowy 

obowiązek w zakresie analizy danych AML przy 

minimalnym nakładzie środków i czasu 



Zyskałam/em więcej czasu. Co teraz? 

W kolejnej części naszego newslettera 

pokażemy ci jak wprowadzić wysokie 

standardy pracy w Biurze Usług Płatniczych. 

Zastanów się co chciałbyś proponować 

swoim klientom dodatkowo? Produkty 

finansowe, ubezpieczenia a może inwestycje 

alternatywne - np. złoto ?  

Wykorzystaj go na zwiększenie przychodów swojej firmy. 

Jak wygląda standard pracy kasjera w Twoim Biurze? Czy 

proponuje każdemu klientowi dodatkowe produkty? Teraz 

masz czas - wykorzystaj go! 



To bardzo dobry sposób na 

ulokowanie swoich oszczędności. 

Oryginalny prezent, który z biegiem 

czasu zyskuje na wartości. 

Oferujemy tylko certyfikowane złoto 

najwyższej próby. Współpracujemy z 

najlepszymi mennicami na świecie 

Stosunkowo niski koszt zakupu.     

Wielu z nas przekonało się już, że to 

świetny pomysł na dodatkowy biznes. 

Zastanów się i zadzwoń uzgodnić 

szczegóły.      

17 850 74 24 



Zapraszamy do Kontaktu 

AMOLA System/ Accoona Sp.zo.o. 

ul. Chłopickiego 3 

35 – 210 Rzeszów 

 

 
 

www.amola.pl 

biuro@amola.pl 

(17) 850 74 24 

695-738-558 

http://www.amola.pl/
mailto:biuro@amola.pl

