
Najszybsze aktualności  
i zmiany prawa zawsze pod ręką!

ZawsZe na cZas

Korzyści z posiadania aplikacji:

Najszybszy dostęp do aktualności, porad prawnych  
i autorskich opracowań ekspertów INFORLEX

Błyskawiczny dostęp do pełnej bazy wiedzy INFORLEX

Alert prawny, schowek, wyszukiwarka na Twoim pulpicie

Zyskujesz czas 

Bezpieczna dla Twojego komputera

Zobacz, za co klienci 
cenią naszą aplikację

Korzystaj z aplikacji INFORLEX na pulpicie Twojego komputera! Dzięki niej jako pierwszy zapoznasz się  
z autorskimi komentarzami ekspertów INFORLEX oraz poznasz najnowsze aktualności prawne. 
Dodatkowo z poziomu aplikacji błyskawicznie zalogujesz się do bazy wiedzy INFORLEX, skorzystasz  
z alertu prawnego, schowka i wyszukiwarki. Dla klientów INFORLEX aplikacja jest bezpłatna.  
Wyświetla się w postaci wąskiego, pionowego paska na ekranie komputera. 

Aby zainstalować aplikację, wejdź na INFORorganizer.pl

http://www.infororganizer.pl/


Aplikacja INFORLEX na pulpicie Twojego komputera!
To najszybsza droga do profesjonalnej, praktycznej i szybkiej informacji.
Aby zainstalować aplikację, wejdź na: INFORorganizer.pl

Aplikacja INFORLEX na pulpicie komputera to:
•  Najszybszy dostęp do aktualności, porad prawnych i autorskich opracowań 

ekspertów INFORLEX 
Codziennie otrzymasz profesjonalne wiadomości m.in. z zakresu podatków, 
rachunkowości, prawa pracy i jako pierwszy przeczytasz autorskie opracowania 
naszych ekspertów.

•  Błyskawiczny dostęp do pełnej bazy wiedzy INFORLEX 
Jeżeli posiadasz aktywny dostęp do INFORLEX, możesz łączyć się z nim 
bezpośrednio z pulpitu Twojego komputera.

•  Alerty prawne, schowek, wyszukiwarka na Twoim pulpicie 
Dzięki nim nie przeoczysz zmian w zaznaczonych przez siebie przepisach,  
a dostęp do dokumentów w schowku będzie szybki i wygodny jak nigdy przedtem.

•  Oszczędność czasu 
Nie musisz przeglądać dziesiątek stron czy szukać w wyszukiwarkach.  
Zawsze dostajesz informacje z pierwszej ręki.

•  Bezpieczna dla Twojego komputera 
Aplikacja jest zgodna z certyfikatami bezpieczeństwa systemu Windows.  
Nie musisz się obawiać, że spowolni pracę Twojego komputera.

Opinie księgowych:

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Opiekunów Klienta:

INFORorganizer.pl22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl

Superaplikacja  
dla księgowych i nie tylko. 
Pozwala sprawnie i szybko 

wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości, jakie mają 

księgowi.

Grzegorz
księgowy z Mińska Mazowieckiego

W okresie trwających 
i zapowiadanych zmian 

aplikacja jest nieoceniona.  
Bieżące wiadomości  

potrzebne w pracy od razu 
na monitorze.

Małgorzata
księgowa z Warszawy

Najbardziej przejrzysta 
i rzetelna informacja 
z dostępnych źródeł.

Katarzyna
księgowa z Raszyna

http://www.infororganizer.pl/
http://www.infororganizer.pl/
tel:+48222120730
tel:+48801626666
mailto:bok@infor.pl

