
Instrukcja obsługi panelu Biuro Rachunkowe Conta.pl 

 

1. Logowanie do systemu 

 

 

a) W celu zalogowania się do Panelu klienta Conta.pl należy  wejście na stronę 

http://panel.conta.pl/ 

b) Następnie prosimy o wpisanie loginu oraz hasła jakie otrzymali Paostwo podczas zamówienia 

naszych usług. 

c) „Kliknąd” przycisk zaloguj 

 

Wersja demo dostępna dla poniższych identyfikatorów: 

Nazwa użytkownika: demo 

Hasło: demo 

http://panel.conta.pl/


2. Wygląd początkowy panelu (Pulpit) 

 

Na ekranie są widoczne od góry: 

 Nazwa firmy – DEMO 

 Moje przypomnienia – przypomnienia (termin płatności  ZUS,  podatku dochodowego, VAT) 

(zakładka nr 2) 

 Moje wiadomości – wiadomości od conta.pl 

(zakładka nr 3) 

Od prawej Panel nawigacyjny, pozycja wyszukaj oraz kalendarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nawigacja i ustawienia 
 

a) Powrót do ekranu początkowego (pulpit) 

 
 

b) Wylogowanie  

 

 
 

c) Wejście w ustawienia (moje konto) : 

 

 

 

Moje konto (dane użytkownika systemu – adres email, hasło, dane firmy, itp.) 

 

 

 



W celu edycji prosimy kliknąd jak poniżej: 

 

Otrzymujemy: 

 

Wszystkie powyższe pola są edytowalne 

 



4. Szczegóły firmy  

 
W celu wejścia w szczegóły firmy należy kliknąd nazwę swojej firmy (DEMO) 

 

Otrzymujemy po wejściu: 

 



Powyższy ekran ten przedstawia kalendarz na którym zaznaczone są w danym miesiącu terminy 

płatności: 

a) Składek ZUS (np. 15-go danego miesiąca) 

b) Podatku dochodoweg (np. 22-go danego miesiąca) 

c) Podatku VAT (25-go danego miesiąca) 

Po wybraniu na kalendarzu zaznaczonej ikony otrzymamy szczegóły płatności (np. 15/08/2011 – ZUS). 

W celu rozwinięcia szczegółów prosimy nacisnąd na element zaznaczony poniżej: 

  

 

Dodatkowo mamy do wyboru 3 zakładki. 

 

1. Lista przypomnieo  

 

Zbiera ona wszystkie przypomnienia zawarte również w kalendarzu 

 



W celu sprawdzenia szczegółów należy rozwinąc bądź kliknad na odpowiedni przypomnienie. 

2. Wiadomości od Conta.pl 

 

 
 

Zakładka ta zawiera wiadomości wysyłane przez Conta.pl do użytkowników oraz daje 

możliwośd komunikowania się z administratorem danych. 

 

3. Pliki 

 

 

 Zakładka ta zawiera listę folderów do którego użytkownik może załączad dokumenty 

 księgowe.  Foldery podzielone zostały na FV ZAKUP, FV SPRZEDAŻ, KADRY, POZOSTAŁE. 



 W celu dodatnia pliku należy wybrad folder, opisad plik, wybrad plik (za pomocą „Proszę 

 dokonad wyboru”) następnie zakooczyd operację „klikając Dodaj” 

  

  

 Folder „Pozostałe” może zawierad dokumenty rejestracyjne firmy oraz inne ważne dla 

 użytkownika dokumenty. W ten sposób będzie możliwy dostęp do ważnych informacji  z 

 każdego miejsca. 

5.  Powiadomienia 

 

Dla każdego przypomnienia (ZUS, P. Doch, VAT, inne) otrzymują Paostwo automatyczne 

powiadomienie email na adres wskazany w ustawieniach użytkownika. 

Wejście do powiadomienia wymaga zalogowanie się do systemu. 

 

 

6.  Kontakt 

Wszelki kontakt w sprawie panelu prosimy kierowad na adres: panel@conta.pl 

 

mailto:panel@conta.pl


 


