Dążenie do

doskonałości.
Wiedza.

Przewaga.
Spokój.

2

Audyt

Witaj,

wiem, że masz sporo na głowie, tym
bardziej dziękuję Ci, że czytasz teraz
moją wiadomość. Cenię Twój czas,
dlatego od razu przejdę do rzeczy.
Czy jesteś pewien, że dystrybutorzy, z którymi
współpracujesz, rzetelnie regulują zobowiązania
wobec Ciebie po sprzedaży Twoich produktów?
Czy masz pewność, że nie grozi Ci sytuacja
typu: brak pojazdu, maszyny, brak spłaty,
brak dokumentów? Czy masz gwarancję, że
standardy ekspozycji, użytkowania i zbycia
Twojego produktu są prawidłowe, generują zysk
oraz budują silną pozycję Twojej firmy na rynku?
Czy jesteś pewien, że Twój parter biznesowy
rzetelnie wywiązuje się z warunków umowy i na
czas spłaci zaciągnięte zobowiązanie?
Te pytania nie są przypadkowe, ponieważ
to są najczęstsze nieprawidłowości, które
wykrywamy podczas audytu. Jeśli na któreś
z nich odpowiedziałeś „nie, nie jestem
pewien” – zachęcam Cię do sprawdzenia,
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co przygotowałem dla Ciebie na następnych stronach.
Potem podejmiesz decyzję, czy warto się z nami rozwijać
czy nie warto.

Nowy Audyt, Który Działa

Zaufanie w biznesie to podstawa. Równocześnie
zaufanie nie oznacza braku jakiejkolwiek kontroli.
Kontrola procesów daje Ci wiedzę. Wiedza daje zysk
i spokój.
Audyt, który Ci proponuję, to nie jest kolejny „papier”
i punkt do odznaczenia na liście „zrobione”. Ten audyt
robi różnicę. Ułatwi Ci pracę, wykryje nieprawidłowości,
zminimalizuje ryzyko strat, zmniejszy rezerwy,
zoptymalizuje procesy w Twojej firmie i ograniczy
zaangażowanie pracowników w proces weryfikacji
wyników audytu. Nie będziesz już musiał gasić
przysłowiowego pożaru – bo na czas zapobiegniesz
zagrażającym problemom. To nie wszystko. Dzięki
stałemu doskonaleniu procesów, osiągniesz więcej.
Dlaczego? Bo świat podlega jednej regule: ciągle się
zmienia. Zacznij działać, by nie zostać w tyle. Zacznij
działać, by zyskać więcej i czuć się bezpiecznie.
Sukcesów, spokoju oraz szczęścia
w życiu zawodowym i prywatnym.
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Audyt

Nowość
Smart Audyt
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SmartAudyt
Ułatw pracę sobie i
Twojemu Zespołowi

Smart Audyt to nowe możliwości
sięgania po wiedzę.
Zapewni Ci bezpieczeństwo i zysk.

Czym jest Smart Audyt?

Smart Audyt to prosta i intuicyjna
aplikacja. Dzięki niej, wreszcie, będziesz
mógł przeprowadzić kontrolę w
dowolnym miejscu i czasie, zgodnie
z Twoimi potrzebami, przy niższych
kosztach, bo przy mniejszym
zaangażowaniu całego zespołu
pracowników i ekspertów zewnętrznych.
Jak to możliwe?
W modelu Smart Audyt to sam
dystrybutor przeprowadza kontrolę
według Twoich wytycznych.

Audyt w dowolnym
m iejscu i czasie

Najwyższy poziom
b ezpieczeństwa

Aplikacja
natychmiast informuje

Smart Audyt powie Ci prawdę

Smart Audyt jest naprawdę Smart.
Z tą aplikacją masz pewność, że dane,
które przedstawia dystrybutor są
prawdziwe. Gwarantuje Ci to system
zabezpieczeń eliminujący fałszowanie
wprowadzanych danych.
Badany jest m.in. kąt robienia zdjęć.
Każde zdjęcie pojazdu lub przedmiotu
jest większe niż to, które widać na
ekranie smartfona. Dzięki temu nie ma
możliwości robienia tzw. zdjęcia ze
zdjęcia lub zdjęć z monitora komputera.

Cię o wykrytych lub możliwych
nieprawidłowościach m.in. błędny
nr VIN, zbyt dalekie oddalenie
przedmiotu od głównej siedziby
dealera, niezgodność dokumentacji
ze stanem faktycznym.

Bezpieczeństwo

Abyś miał pewność, że audyt
przebiega prawidłowo, pierwsze
kontrole przeprowadzamy w
obecności naszych ekspertów.
Eksperci Dogmat Systemy realizują
audyt i jednocześnie szkolą
Twój Zespół z zakresu aplikacji
oraz procedury audytowej.

Efektywność 
i szybkość audytów
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Intuicyjna
 plikacja Android
a
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Audyt

Dlaczego Nasz
Audyt Przyniesie Ci
Zysk oraz Spokój?
Są trzy powody. Pierwszy z nich to doświadczenie,
które pozwoliło nam stworzyć jeden z najlepszych
programów audytowych w Polsce. Możesz mieć
książkową wiedzę, ale i tak najtrudniejsze problemy
wychodzą dopiero w działaniu. My wiemy, jak im
sprostać.

Drugi powód: stworzyliśmy jeden z najlepszych

systemów raportowania DS-online. Zaprojektowaliśmy go
w taki sposób, aby było Ci z nim wygodnie. Możesz sam
dostosować panel do swoich potrzeb. To, co go wyróżnia
to ogromna elastyczność.

Trzeci i najważniejszy powód to Ludzie – nasi

specjaliści, którzy tylko w 2018 roku w audycie handlowofinansowym odkryli nieprawidłowości na łączną kwotę
9 mln złotych.
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Jedyny Taki
Program w Polsce
i w Europie
Dzięki naszemu doświadczeniu, znakomitemu zespołowi
specjalistów oraz intuicyjnym
rozwiązaniom informatycznym.

7

8

Audyt

Tempo i Transparentność
O sukcesie audytu decyduje zarówno jakość informacji, jak i tempo,
w którym otrzymujesz dane.
My przekażemy Ci je bardzo szybko. Do ważnych informacji masz dostęp 24
godziny na dobę, bo do systemu logujesz się z dowolnego miejsca, z każdej

Audyt Stoków
Dealerskich

1

Masz pewność, że zabezpieczenie udzielonego finansowania istnieje i chroni Twój
kapitał

Audyt
Handlowy

2

Masz pewność, że to, co na
papierze = rzeczywistość. Weryfikujemy dokumenty

Audyt Stanów
Magazynowych

3

Masz pewność i wiedzę jaka
jest realna dostępność stanów magazynowych

Audyt
Standardów Sieci

4

Masz pewność, że system obsługi klienta i sprzedaż solidnie pracują na Twój zysk

www.DogmatSystemy.pl
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Audyt = Pewność
przeglądarki i o dowolnej porze. Całkowicie wyeliminowaliśmy spisywanie stoku
metodą papier – ołówek. DS-online posiada liczne zabezpieczenia, dlatego dane
są zawsze chronione. W audycie liczy się dokładność – DS-online sam wymusza
sprawdzenie poprawności informacji (np. nr VIN). To eliminuje błędy pisarskie i ułatwia
pracę. Wyniki audytu są nieedytowalne, co sprawia, że informacje zawsze są pewne.

Audyt Napraw
Gwarancyjnych

5

Masz pewność, że wszystkie
naprawy są zasadne i prawidłowo ewidencjonowane

Audyt
Marketingu

6

Masz pewność, że dystrybutor
efektywnie wykorzystuje budżet marketingowy

Audyt
Parku Demo

7

Masz pewność, że gama produktów i pojazdów jest aktualna, prawidłowo użytkowana

Monitoring
Stoku GPS

8

Zawsze wiesz, gdzie jest każdy pojazd. Częsta opcja przy
podejrzeniu nadużyć
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Audyt
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Strategia Na Start

Startujemy od ustalenia strategii. Określamy cel i zakres
badań. To Ty wybierasz obszar kontroli. Masz gwarancję,
że to co ważne, zostanie sprawdzone.

PRZYGOTOWANIE
DO SERII AUDYTÓW

PRZEPROWADZANIE
AUDYTÓW

MOCNE
I SŁABSZE STRONY

PRZEKAZANIE
RAPORTU I ZALECEŃ

TRENING
CZYNI MISTRZA

Planujemy audyty, powiadamiamy dystrybutora o
kontroli. Gromadzimy ważne dane. Uczymy nowych
dystrybutorów

Sprawdzamy, czy wszystkie
produkty, pojazdy są na
swoich miejscach, jaki jest
ich stan techniczny, fotografujemy i analizujemy
dokumentację

Mówimy, co znakomicie
działa. Informujemy dystrybutora o nieprawidłowościach. Omawiamy
błędy. Określamy przyczynę i skuteczne rozwiązanie

Przedstawimy Ci kompletny raport. Zapoznajemy
Cię z najlepszymi praktykami. Wskazujemy słabe
i mocne strony dystrybutora

Wspieramy dystrybutorów
w realizacji zaleceń poaudytowych, właściwego
stosowania polityki handlowej, posprzedażowej
i serwisowej
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Audyt
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Droga Do Doskonałości
Misję naszej firmy najlepiej określa powiedzenie: droga do doskonałości. Ta droga zaczęła
się 20 lat temu, bo w 1999 roku. Naszą firmę budowaliśmy od zera. Własnymi siłami.
Bez zaplecza finansowego. Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że gdy się chce, można wszystko.
Ryzykowaliśmy. Jako jedni z pierwszych w naszym kraju zajmowaliśmy się windykacją
terenową. Przecieraliśmy szlaki innym. Obecnie wspieramy Przedsiębiorców w
kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami a importerom marek samochodowych oraz
firmom finansującym zapewniamy audyt, który daje im wiedzę, zysk i spokój.
W trakcie lat mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami. Na naszym koncie mamy zarówno
duże sukcesy jak i porażki. Te pierwsze świętowaliśmy, te drugie były dla nas cenną lekcją,
dzięki której stawaliśmy się coraz doskonalsi. Jesteśmy firmą rodzinną. Naszą siłą jest
rodzina i relacje. Od początku ważny był dla nas kręgosłup moralny i uczciwość. Jeśli te
wartości też są Ci bliskie i tak jak my, chcesz się rozwijać oraz sięgać po więcej, chodź z nami!

Audyt przeprowadzony przez ekspertów Dogmat Systemy w 2019 roku

1300

2300

9
MLN

AUDYTÓW
MINIMALIZUJĄCYCH
RYZYKO STRAT

SZTUK
WYKRYTYCH
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

KWOTA WYKRYTYCH
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
FINANSOWO-HANDLOWYCH

2
PROC
NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
GDZIE 53% TO BRAK PŁATNOŚCI
A 39% BRAK POJAZDU

20
PROC
POPRAWY STANDARDÓW
EKSPOZYCJI I
UŻYTKOWANIA POJAZDÓW
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Audyt

Wybrane Opinie
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RCI Banque S.A. Oddział w Polsce
RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce współpracuje
z firmą Dogmat Systemy S.A. w zakresie przeprowadzania

BMW Financial Services

inwentaryzacji towarów handlowych od dnia 27 maja 2005 r.

Niniejszym potwierdzamy, że nasza współpraca z firmą Dogmat

niem zobowiązań wynikających z wiążącej nas umowy.

Systemy S.A., z siedzibą Suchy Las, ul. Powstańców Wielkopolskich

Zlecenia wykonywane są rzetelnie i terminowo z zachowa-

2, trwająca nieprzerwanie od 2005 r. przebiega bardzo pomyślnie.
Zakres usług świadczonych przez Dogmat Systemy S.A. dla BMW
Financial Services Polska, obejmuje kontrolę Stocków Dealerów

PKO Leasing S.A.

BMW w Polsce.

W imieniu PKO Leasing S.A. rekomenduję Spółkę Dogmat
Systemy S.A., z którą Nasza współpraca w zakresie obsługi

CNHI Capital

audytów zewnętrznych przebiega harmonijnie i bez zakłóceń
od 2014 roku (wcześniej jako Raiffeisen Leasing Polska S.A).

Niniejszym pismem pragniemy wyrazić zadowolenie i satysfakcję

Spółka Dogmat Systemy S.A. oferuje wysokiej jakości usługi

ze współpracy z firmą Dogmat Systemy. Podczas blisko 10-cio

audytowe, które w połączeniu ze sprawną i wszechstronną

letniej współpracy z CNHI Capital firma Dogmat Systemy dała się

realizacją powierzonych zleceń, jak również elastycznością

poznać jako partner solidny, rzetelny i kompetentny zarówno w

w formowaniu warunków współpracy czyni z niej atrakcyjne-

procesie kontroli stokowych jak i ocenie ryzyka naszych partne-

go Partnera. Podejmowane przez firmę działania mają cha-

rów biznesowych. Wiedza i doświadczenie pracowników Dogmat

rakter w pełni profesjonalny, nie budzący zastrzeżeń.

Systemy pozwala Nam na wystawienie jej najwyższej noty. Profe-

Współpraca z firmą Dogmat Systemy S.A. przebiega prawi-

sjonalizm, innowacyjność oraz nowoczesne narzędzia to bardzo

dłowo, co potwierdza osiągana efektywność oraz rzetelność

silne atuty tej firmy. W przyszłości będziemy również kontynuować

i terminowość w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań.

współpracę z firmą Dogmat Systemy.

Chodź z nami!

Adres: Powstańców Wielkopolskich 2,
62-002 Suchy Las

Telefon: +48 61 651 20 20
Infolinia: +48 722 33 55 33
Faks: +48 61 651 20 21
E-mail: sekretariat@dogmatsystemy.pl

