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Bitrix24

biznesów na całym świecie korzysta z Bitrix24

Popularne rozwiązanie

10.000.000

Niezawodny

Centrów danych

16 600
Serwerów

99,9%
Dostępność

Niezwykłe wsparcie

Ocena satysfakcji 
klienta

Dialogów w 
dziale wsparcia 

miesięcznie

2
minuty - średni 
czas odpowiedzi

93% 45.000



Oprogramowanie do automatyzacji biznesu z 35+ narzędziami na pokładzie

Nieograniczona
współpraca

Narzędzie wszystko w 
jednym

Rozwój
biznesu

Przenieś swój biznes do świata
online i uzyskaj maksymalną 

efektywność – w domu, 
w biurze, w drodze

Zastąp wiele usług i aplikacji 
jednym ekosystemem, w którym 

Twoja firma będzie pracować

Zwiększ swoje wyniki finansowe
i obniż koszty



Współpraca
Wszystko to, 
czego potrzebuje Twój
zespół do współpracy
i komunikacji online

Zadania i projekty
Kanban, wykres Gantta
i pełny zestaw narzędzi 
Scrum, by ułatwić Ci 
zarządzanie projektami

CRM
Nowoczesny system CRM 
i platforma do 
automatyzacji marketingu

HR i automatyzacja
Zarządzaj HR, rejestruj

godziny pracy, zbieraj raporty, 
automatyzuj rutynowe

działania

Witryny i sklepy
Kreator stron internetowych
oparty na szablonach, który

pomoże tworzyć piękne
strony i przygotowane pod 

SEO sklepy internetowe, 
które sprzedają



Współpraca
Pracuj bez względu na to,
gdzie jesteś – w domu, 
w biurze, w drodze



Współpraca, która nie zna granic

Automatyzacja
workflow

Posty 
i komentarze

Grupy robocze 
i extranet

Przestrzeń 
w chmurze

Czaty KalendarzDokumenty 
online

Raporty
z pracy

Spotkania
online

Rejestracja
czasu pracy



Wideokonferencje

• Do 48 użytkowników

• Brak limitu czasowego

• Zapraszanie na spotkania 
użytkowników zewnętrznych

• Nagrywanie spotkań, wybór tła, 
udostępnianie ekranu

Zawsze w kontakcie



Kalendarz

• Kalendarze osobiste, grupowe
lub firmowe

• Wydarzenia publiczne i prywatne

• Harmonogram wydarzeń 
i zaproszenia

• Elastyczne prawa dostępu

• Dwukierunkowa synchronizacja 
z kalendarzami Outlook i Google

Planuj każdy swój dzień



Zadania i projekty
Wszystko, czego potrzebujesz, 
by wykonać pracę



Zarządzanie projektami

• Szablony

• Zadania cykliczne

• Podzadania i zależności

• Zarządzanie zasobami 
(Workload)

• Billable hours 
(aplikacja)

• Mindmap (aplikacja)

• Burnup chart 
(aplikacja)

• Tablica Kanban

• Wykres Gantta

• Śledzenie czasu
zadania

• Szablony zadań
i automatyzacja

• Dysk online

• Baza wiedzy



Scrum

• Role w Scrum

• Backlog

• Zadania i Epiki

• Definition of Done

• Czaty i spotkania online

Pełne ustawienia narzędzi Scrum



CRM
Jedna platforma do zarządania
leadami, komunikowania się
z klientami i finalizowania
transakcji



5 niezbędnych elementów
efektywnej sprzedaży

Marketing 
CRM

СRMCentrum 
kontaktowe

Analityka
CRM

Sales
Intelligence

CRM dla sprzedaży, marketingu i nie tylko…



Generacja leadów

• E-mail

• Telefonia

• SMS

• Widżet oddzwaniania

• Czat na żywo i chatboty

• Oficjalna integracja z Facebookiem,
Instagramem

• Komunikatory (WhatsApp, Telegram, Skype, 
FB Messenger, Viber)

• Błyskawiczny WhatsApp

• Formularze na stronie 

• Reklamy na Facebooku

• Kreator formularzy CRM



Organizacja i zarządzanie pracą z leadami

• Leady, Deale, Kontakty, Firmy

• Automatyzacja lejka 
sprzedażowego

• Zarządzanie tunelem 
sprzedażowym 

• Widok klienta 360 stopni

• Oferty i faktury

• Zasady przekazywania
leadów/deali

• Prawa dostępu do pól CRM

• 30+ rozwiązań CRM



Konwertuj leady w klientów

• Segmentacja bazy klientów

• Marketing e-mailowy (do 1 miliona
emaili/miesiąc)

• Wiadomości i połączenia głosowe 

• Automatyzacja 
marketingu/sprzedaży

• Kampanie reklamowe

• 40+ reguł i wyzwalaczy 
dla Facebooka/AdWords

• Zautomatyzowane upsell u cross-
sell oraz zarządzanie subskrypcjami 

• Wsparcie reklamy

• Podobni odbiorcy (Facebook)



Analizuj dane klientów 
i otrzymuj raporty sprzedażowe

• Dane sprzedażowe w czasie 
rzeczywistym

• Zestawienie danych

• Cele sprzedażowe

• Trendy sprzedażowe

• Plany sprzedażowe/oferty

• Analiza CRM według dowolnej 
właściwości

• Szczegółowe niestandardowe 
raporty dla elementów CRM



Uzyskaj ciekawe informacje o klientach
i znajdź pomysły sprzedażowe

• Śledź CAŁĄ swoją reklamą (online i offline)

• Analiza grup reklamowych

• Obliczanie ROI

• Pełna ścieżka klienta

• Automatyczne i ręczne obliczanie kosztów

• Wizualizacja procesu sprzedażowego

• Wiedza na temat źródeł ruchu i kampanie, 
które generują największą sprzedaż



Zarządzanie asortymentem
Sprzedaż cyfrowa pasuje do Twojego biznesu

• Korekta stanów magazynowych

• Zarządzanie zamówieniami

• Przesunięcia magazynowe

• W pełni zintegrowane z CRM 
i katalogiem produktów

• Aktualizacje zamówień i stanów
w czasie rzeczywistym

• Wiele magazynów

• Pełne śledzenie przesyłki od dostawcy 
do klienta



Witryny i sklepy
Stwórz piękną stronę, która sprzedaje.
Bez kodu, przygotowaną do SEO



Kreator stron internetowych

• Intuicyjny, łatwy w użyciu kreator 
stron 

• Szablony branżowe

• Darmowe formularze i widżety czatu

• Dostęp do Google Analytics

• Z przygotowaniem do SEO

• Darmowy hosting i nazwa domeny

• Design przystosowany do urządzeń 
mobilnych

• Zintegrowany z CRM Bitrix24

Twórz strony, sklepy, strony docelowe



Sklepy online

• Gotowe szablony sklepów

• Zawierają katalog produktów z SKU

• Wyposażone w zarządzanie 
zamówieniami i stanami 
magazynowymi

• Zintegrowane z CRM Bitrix24

• Z przygotowaniem do SEO

• Dostosowane do urządzeń 
mobilnych

Twórz i uruchamiaj swoje sklepy online w jeden dzień



HR i automatyzacja
Zarządzanie HR, rejestracja godzin
pracy, automatyzacja workflow



Zarządzanie czasem pracy
Idealne do pracy zdalnej

• Zegar online

• Zarządzanie nieobecnościami

• Plan zmian

• Rejestracja czasu pracy



Raporty pracy

• Raporty dzienne, tygodniowe, 
miesięczne

• Dostosowywane do Twoich 
potrzeb

• Ocena raportów + KPI

• Automatyczne przypomnienia 
i powiadomienia

To, co menadżerowie lubią najbardziej



Robotyczna automatyzacja
procesów (RPA)

• Automatyzacja zadań cyklicznych

• Automatyzacja workflow: wnioski 
urlopowe, delegacje itp.

• Szablony zadań

• Zależności zadań

• Wydatki, zakupy i inne formularze

• Automatyzacja sklepu 
internetowego



Aplikacja mobilna Bitrix24
Biuro w Twojej kieszeni



Bądź zawsze w kontakcie

• Idealna do pracy w domu i w drodze

• Zadania, czaty i dokumenty 
na wyciągnięcie ręki

• Połączenia wideo i konferencje

• Obserwowanie postępów w zadaniach, 
otrzymywanie aktualizacji dot. projektów 
i powiadomień

• Planowanie spotkań i wydarzeń

• Publikowanie nowości, komentowanie 
i śledzenie zmian w działaniach zespołu

Zadania, czaty, połączenia wideo, CRM, dokumenty i nie tylko



Bitrix24 to przestrzeń
robocza online

Łączy różne narzędzia, takie jak CRM, narzędzia do realizacji zadań, 
współpracy i automatyzacji w jednym ekosystemie. Pomaga zaoszczędzić

czas i sprawia, że workflowy są przejrzyste.



Bitrix24 w akcji: przykładowy scenariusz

1. Utwórz deal w CRM 2. Pracuj z dealem w zadaniu 3. Omów to wszystko z zespołem

5. Przedstaw raport z wyników4. Zamknij deal



Otwarte API i 100+ integracji

• Używaj naszego otwartego API, 
aby połączyć Bitrix24 z aplikacjami
lub usługami innych producentów

• Uzyskaj niestandardowe integracje 
i rozwiązania od Partnerów Bitrix24 
w Twojej okolicy

• Gotowe integracje z QuickBooks, 
Xero, RingCentral, TextLocal, 
i nie tylko

• Przenieś dane z Asana, Zoho, 
Pipedrive, Trello itp. 

• 100+ aplikacji dostępnych
na Bitrix24 Market



Ale zaczekaj, 
teraz najlepsza część…



Bitrix24 w Chmurze

Chcesz zacząć?

499 zł/mies.

50 użytkowników

Standard

999 zł/mies.

100 użytkowników

Professional

311 zł/mies.

5 użytkowników

Basic

3.199 zł/mies.

500 użytkowników

Enterprise 500

3.999 zł/mies.

1000 użytkowników

Enterprise 1000

1.999 zł/mies.

250 użytkowników

Enterprise 250

https://www.bitrix24.pl/prices/


Wersja On-Premise

• Nieskomplikowany dostęp do kodu 
źródłowego

• Roczna subskrypcja, przedłużenie: 
25% ceny licencji

• Dostęp do API

• Integracja Active Directory

• Linux, Windows, Mac

• Zgodność z Amazon/Azure

• Szybkie dostosowanie

• Współdziała z aplikacją mobilną 
i desktopową

Twój własny Bitrix24



Bitrix24 On-Premise

Business

2.990 €/ mies.
50 użytkowników

4.990 €/ mies.

100 użytkowników

8.990 €/ mies.

250 użytkowników

14.990 €/ mies.
500 użytkowników

Enterprise

24.990 €/mies.
1000 użytkowników

44.990 €/ mies.

5000 użytkowników

Chcesz zacząć?

https://www.bitrix24.pl/prices/


Utwórz swoje
darmowe konto
Bitrix24 w Chmurze

Zainstaluj darmowe
demo Bitrix24 
On-Premise 

www.bitrix24.pl

https://www.bitrix24.pl/
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