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List Referencyjny 

 

Liberty Corporation Sp. z o.o. zaświadcza, iż w 2021 r. wdrożyła w 

grupie spółek Liberty we współpracy z firmą Hatiroo Sp. z o.o. system 

Hatiroo.  

Wyzwania z jakimi spółki mierzyły się przed wdrożeniem systemu to 

duża ilość umów w obiegu, wiele osób uczestniczących w procesie 

akceptacji czy podpisu często niedostępnych w siedzibie spółki, rozproszona 

struktura organizacyjna wydłużająca czas obiegu dokumentów od momentu 

ich utworzenia do zebrania kompletu podpisów i archiwizacji. 

Wdrożenie systemu Hatiroo pozwoliło nam wyeliminować wspomniane 
wcześniej wąskie gardła w obsłudze spółek głównie poprzez: 

1. digitalizację archiwów umów umożliwiającą dostęp 
elektroniczny do umów wraz ze sprawnie działającym 
mechanizmem ich wyszukiwania zarówno z poziomu 
urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych – w tym telefonów; 

2. pewność, że zawsze pracujemy na aktualnych wzorach 
dokumentów z automatycznym uzupełnianiem danych 
kontrahentów i warunków współpracy; 

3. możliwość wykorzystania z poziomu systemu podpisu 
elektronicznego DocuSign; 

4. wyeliminowanie z obiegu dokumentów papierowych 

Wdrożenie systemu Hatiroo znacznie skróciło czas procesowania 
dokumentów. Szablony i możliwość pobierania danych z GUS 
wyeliminowały pomyłki. System jest bardzo intuicyjny –  umożliwia sprawne 
przygotowanie dokumentów, ich akceptację oraz   zbieranie podpisów, a 
wdrożenie nowego pracownika do pracy w nim zajmuje kilka godzin. Dzięki 
systemowi Hatiroo skróciliśmy czas procesowania dokumentów z kilku dni, 
czasem tygodni  do kilku godzin/dni. Poprzez system automatycznych 
notyfikacji i eskalacji kontrola nad kompletnością dokumentów jest łatwa i 
szybka. Udało nam się również niemal całkowicie wyeliminować z obiegu 
dokumenty papierowe, co ma też wymiar proekologiczny. 
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Wszystkie dokumenty przechowywane są na serwerach Spółki, z 
drugiej strony firma Hatiroo zapewnia pełne wsparcie techniczne i 
merytoryczne w kwestiach związanych z funkcjonowaniem systemu. 

 
Na każdym etapie wdrożenia firma Hatiroo wykazywała się 

rzetelnością oraz zaangażowaniem w wypracowanie najlepszych rozwiązań, 
co pozwala nam polecić Hatiroo jako sprawdzonego i wiarygodnego 
Partnera . 
 
 

  
Kinga Sikora  

Dyrektor ds. Operacyjnych, Prokurent 
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