
Digitalizacja procesów 
w CANAL+ Polska SA

CASE STUDY
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Branża: 
Telewizyjna

Strona:
https://pl.canalplus.com/

Region:
Europa

O firmie Canal+ Polska:

Grupa CANAL+ Polska SA to wiodący wydawca i nadawca 
kanałów telewizyjnych segmentu premium oraz agregator 
i drugi największy dystrybutor pakietów płatnej telewizji 
w Polsce, z udziałem w rynku tradycyjnej płatnej telewizji 
w wysokości 20,4%. Spółka, będąca częścią francuskiej stacji 
telewizyjnej, jest obecna na polskim rynku od 1995 r. Obecnie 
obsługuje blisko 2,7 mln abonentów. 

W maju 2020 r. CANAL+ Polska SA uruchomiła CANAL+ online, 
innowacyjną usługę stworzoną w odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie na nielinearne treści programowe. Usługa ta 
oferuje dostęp do kanałów linearnych i treści programowych 
na żądanie, takich jak filmy, seriale, wydarzenia sportowe, 
lifestyle i treści programowe skierowane do dzieci.

Za pośrednictwem spółki Kino Świat, której udział 
w rynku wynosi aż 26,4%, CANAL+ Polska SA jest również 
zaangażowana w dystrybucję filmów do kin. 

CANAL+ Polska SA digitalizuje
procesy księgowe z WEBCON BPS

http://nowystyl.com/en/ 
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W celu spełnienia przyświecających firmie założeń - CANAL+ Polska 
SA rozpoczął poszukiwania rozwiązania, które pogodziłoby pracę 
przy toczących się już projektach z gotowością na wdrażanie zmian 
wynikających ze strategii organizacji.

W procesie tym firmę wspierała spółka ArchiDoc, partner WEBCON, 
z którą CANAL+ Polska SA od ponad 10 lat współpracuje w zakresie 
obsługi dokumentów, m.in. archiwizacji, skanowania, obsługi doku-
mentów sprzedażowych czy też wsparcia procesu obsługi dokumentów

Dodatkowo, system elektronicznego obiegu faktur miał współpracować 
z dwoma innymi systemami, które funkcjonują w spółce: systemem 
zamówień, wykorzystywanym przez pracowników do zgłaszania 
i zatwierdzania zapotrzebowania na towary i usługi, a takżez 
narzędziem finansowo-księgowym, służącym do zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa.

Jakie były oczekiwania
biznesowe CANAL+ Polska SA?

DIGITALIZACJA PROCESÓW W CANAL+ POLSK A SA

Agnieszka Trąbińska
Księgowa w CANAL+ Polska SA

Zależało nam, aby wdrażany system elektronicznego obiegu faktur 
gwarantował poufność danych zawartych w procesowanych dokumentach. 
Bardzo ważne było też to, by zapewniał terminowość realizacji 
poszczególnych kroków przez użytkowników oraz monitoring etapu, 
na którym znajduje się dany dokument, bo obie te rzeczy przekładają 
się na terminową zapłatę, a tym samym bezpieczeństwo finansowe 
i reputację spółki. 

O firmie Canal+ Polska:
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Dorota Kołodziej
Koordynator ds. Ładu Korporacyjnego

w CANAL+ Polska SA i opiekun biznesowy projektu

Ważne dla nas było, żeby elektroniczny obieg faktur był powiązany 
z systemami, z których już korzystamy i stał się jednym z ogniw istniejącego 
procesu, zapewniając jednocześnie sprawny przepływ danych. Zależało 
nam również na funkcjonalności tworzenia wszelkiego rodzaju raportów 
po różnych parametrach. Chcieliśmy, aby każdy użytkownik mógł 
wygenerować raport dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb. 
Rozwiązania zbudowane z pomocą platformy WEBCON BPS, które 
zaproponowała nam firma ArchiDoc spełniały nasze oczekiwania, co 
przesądziło o wyborze.

Tło projektu:

Trzy różne obiegi dokumentów księgowych

Konieczność integracji z dwoma funkcjonującymi
w firmie systemami

Konieczność częstego przygotowywania raportów

Wymagania dotyczące poufności danych

Monitoring procesów księgowych
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Krok 1: uszczegółowienie

Pierwszym krokiem w budowie systemu do elektronicznego obiegu 
faktur było dostarczenie przez CANAL+ Polska SA specyfikacji 
wdrożenia. W dokumencie zamawiający opisał kluczowe parametry 
poszukiwanego systemu. Żeby lepiej zrozumieć potrzeby i wyjaśnić 
wszelkie uwarunkowania, klient oraz dostawca systemu przeprowadzili 
warsztaty. Na bazie wniosków opracowano podsumowanie analizy 
przedwdrożeniowej. W dokumencie opisano dokładne założenia 
każdego z wdrażanych procesów, począwszy od pojedynczych atrybutów, 
przez model procesu, aż po założenia i schematy integracji z systemami 
zewnętrznymi.

Krok 2: budowa systemu

Po zakupie przez CANAL+ Polska SA niezbędnych licencji na platformę 
WEBCON BPS, rozpoczęto budowę systemu.

Największym wyzwaniem stojącym przed firmą była integracja 
narzędzia z  systemem zamówień i narzędziem finansowo-księgowym. 
W pierwszym przypadku integracja była oparta o webserwisy,  w drugim 
– o bazy danych i tabele komunikacyjne.

Wdrożenie WEBCON BPS
dostosowane do potrzeb

DIGITALIZACJA PROCESÓW W CANAL+ POLSK A SA

Rafał Guzowski
Head of IT w ArchiDoc z Grupy OASIS

Spotkania warsztatowe trwały po kilka godzin i były organizowane co dwa 
– trzy dni. W sesjach uczestniczyli analitycy i technicy ze strony ArchiDoc, 
kierownik projektu i opiekun biznesowy oraz przedstawiciele działów 
biznesowych ze strony CANAL+ Polska SA, a także dostawcy systemów już 
wykorzystywanych w spółce. Wreszcie, po zakończeniu cyklu 10 spotkań, 
wypracowaliśmy analizę przedwdrożeniową.
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Krok 3: testy

Pierwsze testy rozpoczęły się po ok. 3 miesiącach, jeszcze na etapie 
developmentu. Członkowie zespołu projektowego weryfikowali 
działanie pojedynczych elementów Elektronicznego Obiegu Faktur. 
Po kilku tygodniach rozpoczęto testy z udziałem użytkowników 
końcowych. W ramach testów zespół sprawdzał zarówno poprawność 
działania skomplikowanych integracji platformy z innymi systemami, 
jak i różne scenariusze pracy z narzędziem. W efekcie zbadano ponad 
100 wariantów testowych. System przeszedł też wymagane testy 
bezpieczeństwa zgodne z obostrzeniami CANAL+ Polska SA.

Start: rusza system EOF

Po kilku miesiącach intensywnych prac system do elektronicznego 
obiegu faktur zaczął działać. Przeprowadzono odpowiednie szkolenia, 
a w ręce użytkowników oddano przygotowany wcześniej przewodnik 
z dokładną instrukcją. 
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W zbudowanym dla CANAL+ Polska SA systemie elektronicznego obiegu 
faktur (EOF) zostały stworzone trzy obiegi: jeden podstawowy dla 
wszystkich dokumentów kosztowych, drugi dla dokumentów kosztowych 
dotyczących pracowników i trzeci osobny obieg, w którym procedowane 
są dokumenty dotyczące zarządu. Dostęp do obiegów zdefiniowany jest 
poprzez właściwe uprawnienia nadane pracownikom.

Trzy ważne potrzeby
– trzy różne obiegi

DIGITALIZACJA PROCESÓW W CANAL+ POLSK A SA

Funkcjonalności WEBCON BPS w CANAL+ Polska SA:

elektroniczny obieg faktur:
- podstawowy obieg dla wszystkich dokumentów kosztowych,
- drugi obieg dla dokumentów kosztowych dotyczących pracowników,
- trzeci obieg dla dokumentów dotyczących zarządu,

dostosowanie do systemów: finansowo-księgowego i zamówień;

skanowanie i rejestracja faktur;

weryfikacja, zatwierdzanie i archiwizacja faktur po zapłacie;

powiadomienia systemowe o oczekujących na użytkowników zadaniach.
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Proces obiegu faktury w CANAL+ Polska SA zaczyna się, kiedy dokument 
(lub jego skan) trafi do monitorowanego przez WEBCON BPS zasobu 
sieciowego, a później…

1. System automatycznie sczytuje treść dokumentu za pomocą inteli-
gentnej technologii OCR (Optical Character Recognition – optyczne 
rozpoznawanie tekstu), która jest jednym z wyróżników platformy 
WEBCON BPS.

2. Pozyskane w ten sposób dane są automatycznie wprowadzane do 
odpowiednich formularzy i porównywane z bazami danych.

3. Jeśli wszystko się zgadza, faktura trafia do weryfikacji merytorycznej. 
Na tym etapie jest też łączona z odpowiednim dokumentem w systemie 
zamówień.

4. W kolejnym kroku faktura trafia do działu księgowości, gdzie jest 
weryfikowana pod kątem formalnym przez księgowych. Na tym etapie 
system WEBCON BPS automatycznie sprawdza czy wystawca faktury jest 
na białej liście podatników Ministerstwa Finansów oraz czy jest czynnym 
podatnikiem. Po zakończeniu weryfikacji faktura jest przesyłana do 
systemu finansowo-księgowego.

5.  WEBCON BPS komunikuje się z systemem finansowo-księgowym 
działającym w CANAL+ Polska SA, aby przekazać nagłówek i pozycje 
z faktury wraz z liniami budżetowymi pobranymi z systemu zamówień, 
na które dany koszt powinien zostać zaksięgowany. Następnie czeka na 
informację czy faktura została opłacona.

6. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, WEBCON BPS automatycznie 
archiwizuje fakturę.

Od skanu do archiwum
– obieg faktur krok po kroku

DIGITALIZACJA PROCESÓW W CANAL+ POLSK A SA



9

Wdrożenie aplikacji przyniosło CANAL+ Polska SA korzyści na trzech 
płaszczyznach. Po pierwsze, obniżono koszty związane z przetwarzaniem 
i archiwizacją faktur papierowych. Po drugie, zbudowano obieg, który 
dał firmie pewność, że dokumenty są bezpieczne, a samo archiwum 
– przejrzyste. Księgowość CANAL+ Polska SA zyskała lepszą kontrolę 
nad tym, w jaki sposób dokumenty są procesowane i na jakich etapach 
aktualnie się znajdują. Po trzecie, dzięki systemowi EOF przyspieszono 
procesowanie faktury i przygotowywanie niezbędnych raportów.

System obiegu dokumentów w WEBCON BPS został uspójniony 
z obowiązującą w CI CANAL+ Polska SA kolorystyką oraz stosowanym 
nazewnictwem, co ułatwia onboarding i czyni pracę z aplikacjami 
bardziej intuicyjną.

500 zadowolonych 
użytkowników WEBCON BPS 
w CANAL+ Polska SA

DIGITALIZACJA PROCESÓW W CANAL+ POLSK A SA
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Najważniejsze korzyści wdrożenia platformy WEBCON BPS 
z perspektywy CANAL+ Polska SA:

zastąpienie dystrybucji faktur w wersji papierowej oraz możliwość 
archiwizacji w wersji elektronicznej;

obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem i archiwizacją faktur 
papierowych;

sprawny i bezpieczny obieg faktur kosztowych;

pełna i przejrzysta dokumentacja wydatków;

łatwe powiązanie faktury z dokumentami w systemie zamówień 
zawierającymi akceptację dla poniesionego wydatku;

usprawniony proces przepływu faktur pomiędzy działami biznesowym 
i finansowym;

szybsze procesowanie faktur i minimalizacja ryzyka wystąpienia 
nieterminowych płatności;

automatyzacja procesu wprowadzania danych z faktur do systemu dzięki 
narzędziu OCR;

bezpieczeństwo finansowe i reputacyjne spółki.
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Dorota Kołodziej
Koordynator ds. Ładu Korporacyjnego

w CANAL+ Polska SA i opiekun biznesowy projektu

Dział księgowości to nie jedyny departament naszej spółki, który  dostrzega 
zalety elektronicznego obiegu faktur. Pozostali użytkownicy również 
nieustannie podkreślają, że EOF ułatwił im proces przekazywania faktur 
do księgowości, ale też zapewnił szybki i prosty dostęp do wszystkich 
dokumentów księgowych swoich dostawców, niezależnie od etapu, na 
jakim dana faktura się znajduje, włącznie z najważniejszą dla nich 
informacją – czy dana faktura została zapłacona.

OKOŁO 500 ZADOWOLONYCH
UŻYTKOWNIKÓW

OKOŁO 75 FAKTUR
ZAREJESTROWANYCH W CIĄGU 24H

PONAD 1 500 FAKTUR
PROCESOWANYCH MIESIĘCZNIE
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Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie w cyfrowej transformacji! 

Odwiedź nas na webcon.com

WEBCON BPS to kompleksowe rozwiązanie klasy low-code do elektronicznego obiegu 
dokumentów oraz digitalizacji, automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi.

WEBCON BPS pomaga firmom pracować wydajniej, podejmować lepsze decyzje biznesowe 
oraz generować oszczędności wynikające z lepszego zarządzania procesami. Dzięki aplikacjom 
biznesowym zbudowanym na platformie, organizacje mogą stale optymalizować swoje procesy, 
automatyzować powtarzalne zadania oraz pozbyć się papieru – skutecznie wykorzystując 
technologie IT do wspierania istniejących i wdrażania nowych modeli biznesowych. Dzięki 
automatyzacji i digitalizacji procesów, firmy wprowadzają nową jakość w codziennej działalności 
operacyjnej oraz zarządzaniu swoim biznesem.

Klienci WEBCON szacują, że dzięki WEBCON BPS są w stanie, za pomocą jednej platformy, 
zaadresować ponad 90% potrzeb i scenariuszy biznesowych - od prostych, o charakterze 
wspierającym działalność operacyjną, po złożone, o znaczeniu krytycznym dla ciągłości ich 
biznesu.

WEBCON BPS wybrało już ponad 650 firm i korporacji na całym świecie.

O WEBCON BPS



13



+48 12 443 13 90 
+1 206 513 2513
office@webcon.com

ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
POLAND

600 Stewart St., Suite 400
Seattle, WA. 98101
USA

webcon.com

LOW-CODE, BUT BETTER

https://webcon.com

