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W ofercie NOMA-SYSTEM znajdą Państwo najpopularniejsze programy handlowe: 

 

KC Market: pełen pakiet oprogramowania do obsługi zarówno małego jednostanowiskowego sklepu  
jak i dużego marketu. Skład  pakietu: 

 

 

• KC Firma 

• KC Serwer 

• KC Etykiety 

• KC Analizy 

• KC Pos 

• KC Export 

• KC Menadżer 

 

 

 

KC Market umożliwia prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej i sprzedaży dowolnego sklepu 
detalicznego. Posiada rozbudowane analizy, możliwość exportu danych do najpopularniejszych 
systemów Finansowo Księgowych.  W aplikacji KC Etykiety użytkownik ma możliwość wydrukowania 
cenówek na towary i na półkę jak, również plakatów promocyjnych na standy przy towarze. Program 
współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych i peryferii takich jak wagi i 
kolektory danych. 

 

PC Market program dla sklepu, supermarketu oraz sieci sklepów.  Intuicyjna budowa programu oraz 
zaawansowane funkcje pozwalają sprawnie zarządzać placówkami handlowymi. W połączeniu z programem 
Konsola Kupca tworzy pełny system do zarządzania sieciami sklepów. Wystawianie dokumentów magazynowych 
oraz sprzedażowych umożliwia prowadzenie kompleksowej gospodarki magazynowej. Program współpracuje z 
większością dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych (kasy, drukarki) i peryferyjnych (m. in. wagi drukarki 
etykiet, czytniki kodów kreskowych), niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania placówki 
handlowej. 

Podstawowe funkcje programu PC-Market: 
- ewidencja towarów i kontrahentów 
- kontrola rozliczeń z kontrahentami 
- szczegółowa analiza historii towarów 
- zautomatyzowany proces zamówień towarów 
- prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej 
- pełna obsługa dokumentów zewnętrznych i 
wewnętrznych, zgodnych z obowiązującymi 
przepisami 
- zaawansowane analizy zakupu, sprzedazy, 
marży i zapasu, towarów zaleg. 
- zaawansowane raporty (finansowe, il.-wart.) 
- możliwość pracy z programem na wielu 
stanowiskach 
- współpraca z urządzeniami wspierającymi sprzedaż. 



 

 

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują 
sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu 
usługowego, rzemieślniczego, itp. 
Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 
5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program 
sprawdza się w każdej sytuacji.  
Podstawowe możliwości Subiekta GT: 
• pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych 

i magazynowych; 
• prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również 

informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z 
dodatkowymi informacjami; 

• prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i 
opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 
poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe); 

• pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, 
pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów 
WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do 
faktury; 

• obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz 
sprzedaży kredytowanej; 

• obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi; 
• rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z 

operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.); 
• pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków 

wielowalutowych; 
• wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych 

raportów; 
• rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi 

etykietujące, czytniki kodów paskowych); 
• pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT; 
• pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz 

systemem finansowo-księgowym Rewizor GT. 
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