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Przełomowe rozwiązanie  
dla biur rachunkowych

Nowy wymiar komunikacji z klientami.
Wzmacniaj renomę i buduj relacje! 



TAX Alert

TAX Alert to jedyne na rynku 
rozwiązanie dla biur rachunkowych 
i kancelarii podatkowych, dzięki 
któremu ich klienci otrzymują 
wiadomości o zmianach 
w prawie i podatkach. 

TAX Alert
Nowy wymiar komunikacji z klientami.
Wzmacniaj renomę i buduj relacje! 

Program składa się z 2 elementów:

gotowych, merytorycznych 
TREŚCI

od ekspertów 
Wolters Kluwer

łatwej w obsłudze 
PLATFORMY
do tworzenia 

i wysyłki e-maili



TAX Alert

TAX Alert to:

Platforma do tworzenia 

i wysyłki wiadomości

Gotowe, regularnie 

publikowane newsy

Promocja biura 

i zadowolenie klientów

Spersonalizowane 
treści

Co zawiera TAX Alert?



TAX AlertNajważniejsze korzyści

Oszczędność 
czasu i pieniędzy

Prosta 
obsługa

Dostęp 
do wiedzy eksperckiej

Wiadomości są napisane zrozumiałym językiem i wysyłane 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu klienci 
popełniają mniej błędów i zadają pracownikom biura czy 
kancelarii podatkowej mniej pytań. To pozwala 
efektywniej zarządzać firmą i skupić się na innych 
zadaniach.

Newsletter jest dopasowany do konkretnych odbiorców. 
Przejrzysty system etykiet pozwala na rozesłanie 
informacji tylko do klientów, których one dotyczą. Klienci 
biura lub kancelarii są zadowoleni, bo otrzymują tylko 
interesujące ich i przydatne w praktyce wiadomości.

Rozsyłane informacje są wiarygodne, aktualne i ujęte w 
nowoczesne szablony graficzne. Dodatkowo można 
wzbogacić wiadomości o własne treści, logo i kolory 
firmowe. W ten sposób, dzięki TAX Alert, biuro lub 
kancelaria zyskuje nowoczesny kanał komunikacji, 
umacniając swoją renomę i zwiększając zaufanie klientów.

Mniej pytań 
o zmiany w prawie

Dopasowanie treści 
do klienta

Budowanie renomy 
i zaufania klienta

Biuro rachunkowe lub kancelaria prawna otrzymuje 
gotowe treści prawno-podatkowe dla swoich klientów 
oraz intuicyjny system do ich zautomatyzowanej i 
precyzyjnej wysyłki.

Wysyłka biuletynu to zaledwie kilka kliknięć. Dodatkowo 
można skorzystać z samouczka, który szybko przeprowadzi 
użytkownika przez cały proces.

Treści wiadomości o zmianach w prawie i podatkach 
przygotowują eksperci Wolters Kluwer, praktycy z 
wieloletnim doświadczeniem i właściciele biur 
rachunkowych. 
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Gotowe newsy 
– więcej czasu na inne zadania

Dlaczego warto

TAX Alert zapewnia dostęp do gotowych newsów 
publikowanych:
• regularnie
• z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wiadomości są napisane przez ekspertów 
Wolters Kluwer prostym i zrozumiałym 
językiem, dzięki czemu klienci biur 
rachunkowych popełniają mniej błędów. 

Newsy można dowolnie edytować i dostosować 
do swoich potrzeb. To pracownik biura decyduje, 
co zostanie wysłane do klientów.
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Biuletyny zawsze dopasowane 
do profilu klientów

Dzięki systemowi etykiet użytkownik programu 
ma pewność, że biuletyny zostaną wysłane do 
odpowiednich odbiorców, zainteresowanych 
daną tematyką.

W oknie wysyłki można również obejrzeć wygląd 
biuletynu i sprawdzić, do ilu klientów trafi.

Co więcej, można edytować materiały oraz 
dodawać do wysyłki własne treści. 

Dlaczego warto
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Użytkownik może samodzielnie nadać tytuł oraz 
dostosować wygląd biuletynu do swoich 
potrzeb. Ma również możliwość skorzystania z 
dostępnych szablonów, dodania logo i kolorów 
firmowych. 

W ten sposób kształtuje profesjonalny 
wizerunek swojego biura rachunkowego.

Dlaczego warto

Większa rozpoznawalność marki 
biura rachunkowego



TAX Alert

Szybkie i łatwe tworzenie 
bazy odbiorców

Wprowadzenie adresatów biuletynu oraz ich 
danych jest wyjątkowo proste, ponieważ w TAX 
Alert wystarczy tylko raz dodać danego klienta. 
Użytkownik wpisuje jego NIP, a program 
automatycznie pobiera dane podmiotu prosto z 
GUS. Dzięki temu użytkownik ma pewność 
poprawności wprowadzanych danych i oszczędza 
czas.

TAX Alert dopasuje również odpowiednie etykiety do 
klienta, co umożliwi wysyłkę informacji precyzyjnie 
dopasowanych do jego zainteresowań i profilu. 
Przykładowo: klient będący czynnym podatnikiem VAT 
otrzyma etykietę „Podatnik VAT”. 
Część etykiet można wprowadzić samodzielnie.

Dlaczego warto
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Pewność dotarcia do adresata 
dzięki potwierdzeniu odbioru

TAX Alert umożliwia wysyłkę biuletynu z prośbą 
o potwierdzenie odbioru. Dzięki temu można 
sprawdzić, do których klientów dotarła 
wiadomość, a pozostałym wysłać ją ponownie.

Dlaczego warto
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Nadaj tytuł biuletynu 
oraz dowolnie edytuj 
jego treść. Dodaj logo 
i kolory firmowe.

02 Wyślij. 

GOTOWE!
04

01 Zweryfikuj listę odbiorców oraz sprawdź jak wygląda Twoja 
wiadomość  na różnych urządzeniach.03Stwórz biuletyn z newsów przygotowanych przez 

ekspertów Wolters Kluwer.

Wysyłka newslettera – zobacz, jakie to proste! 



TAX Alert

TAX Alert precyzyjnie wpisuje się w potrzeby biur 
rachunkowych, bowiem aż 96% z nich informuje 

klientów o zmianach w prawie, takich jak: 
tarcze antykryzysowe, mikrorachunek, biała lista 
podatników czy matryca stawek VAT czy JPK VAT.

Dzięki TAX Alert biura rachunkowe:

96%
TAK

Nie muszą już samodzielnie przygotowywać treści 
prawnych i podatkowych dla swoich klientów. 
W ten sposób oszczędzają czas i pieniądze.

01

Otrzymują od klientów mniej pytań o zmiany 
w prawie, bo komunikacja odbywa się z wyprzedzeniem 
i jest dopasowana do konkretnych odbiorców.

02

Budują swoją renomę, ponieważ rozsyłane informacje 
są wiarygodne, aktualne i ujęte w nowoczesne szablony 
graficzne.

03



TAX Alert
Przełomowe rozwiązanie  
dla biur rachunkowych

Zapraszam 
do kontaktu

Marcin Dudek
Project Manager TAX Alert
Tel: +48 502 123 939 
E-mail: Marcin.Dudek@wolterskluwer.com


