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Drodzy Klienci, 

 
Przedstawiamy Wam najszybsze sposoby na dostarczanie dokumentów do Biura rachunkowego bez 
wychodzenia ze swojego biura. 
 
Dniem na dostarczenie dokumentów do biura jest każdy 7. dzień miesiąca (z drobnymi wyjątkami). 
Wasza terminowość pozwala nam odpowiednio zaplanować pracę i wywiązać się z umowy. 
 
W celu ułatwienia Wam komunikacji z biurem rachunkowym zapraszamy do wykorzystania narzędzi 
jakimi są: 

 oraz  
 
Najprostszym sposobem dla obu rozwiązań jest wysłanie dokumentu na dedykowany adres e-mail 
podany przy zawarciu umowy z biurem rachunkowym. Polega to na wysłaniu wiadomości e-mail 
z plikami dokumentów na indywidualny adres e-mail przypisany klientowi: 

• (xxxxxx)@inbox.portalbiura.pl – PortalBiuro, 

• (xxxxx)a@dok.saldeo.pl.W przypadku Saldeo każda wiadomość powinna zawierać w tytule 
(1812). Wprowadzenie innego tytułu lub jego brak spowoduje że dokumenty nie zostaną 

zaczytane w systemie Saldeo SMART. 
 
Wysłanie maila to nie jest jedyne rozwiązanie: 

1. Przekazanie dokumentów za pomocą  

Celem przekazania dokumentów należy zalogować się do konta InsERT, przez stronę internetową 
https://konto.insert.com.pl/#/login. (skrót do tej strony znajduje się też na naszej stronie 
www.biuro-ag.pl w zakładce Panel klienta). 
 
Dane do logowania podane będą Państwu w dniu podpisania umowy lub jeśli macie Państwo takie 

hasło udostępnimy na nie panel Portal Biuro: 

 
Po zalogowaniu użytkownika do Konta InsERT w prawym górnym rogu należy 
wybrać pole „Aplikacje”, rozwiną się udostępnione dla Państwa programy. Pojawi 
się Portal Biura. 
Po wybraniu Portal Biura możemy dodawać już dokumenty. Bezpośrednio do panelu możemy 
dodawać dokumenty: 

Przesyłanie dokumentów przy pomocy komputera 

Dokumenty można przesyłać w dowolnym formacie (JPG, PNG, GIF, PDF itp.). 
Jednym ograniczeniem jest rozmiar pojedynczego pliku, który nie może przekroczyć 10 MB. 
Zalecamy ustawić skanowanie na pliki PDF z rozdzielczością do 200 dpi. 
 
Metoda „przeciągnij i upuść”: Zaznaczamy pliki następnie przeciągamy je na stronę i puszczamy. 
Następuje wysyłka plików. Po kolei zostają wczytane do listy w Portalu Biura. 
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Drugim sposobem na przesłanie plików jest wczytanie ich za pomocą przycisku Dodaj pliki: 

 
 
Otworzy się okno wyboru plików. Wybieramy pliki do wysyłki. Zaznaczamy jeden lub wiele plików 
i klikamy w przycisk Otwórz. Pliki zostaną przesłane. 
 
Gdy załączysz omyłkowy plik bez problemu można go usunąć. 
Zalecamy dodać komentarze do dokumentów, jeśli transakcja nie jest standardowa: w menu danej 
pozycji wybieramy opcję Dodaj opis: 
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Przesyłanie dokumentów przy pomocy smartfona 

Po zalogowaniu do Portalu Biura (podobnie jak na 
komputerze) na telefonie mogą Państwo dodawać 
dokumenty z pamięci telefonu lub robiąc zdjęcie. 

 

W celu przesłania dokumentu, który jest zapisany 
na telefonie, należy skorzystać z zielonego 
przycisku Dodaj pliki: 

 
 
 

 to nie tylko miejsce na wgrywanie dokumentów dla naszego biura rachunkowego.  
W tym miejscu i Ty będziesz mógł obejrzeć dokumenty jakie przesłałeś lub uzyskać kopie 24/7 – gdy 
faktura będzie Ci potrzebna do reklamacji lub chcesz ją opłacić. 
Co miesiąc dostaniesz tu także KPIR oraz ewidencje VAT. 
Za pomocą portalu zapłacisz też podatek i ZUS. 
Jeśli masz pracowników lub zleceniobiorców w portalu zamieszczane będą listy płac i rachunki do 
umów. 

2. Przekazanie dokumentów za pomocą  

Do tego systemu dokumenty możemy dodać na wiele sposobów: 

Dodawanie dokumentów przez stronę internetową  

Do programu logujemy się przez stronę https://saldeo.brainshare.pl. (skrót znajduje się także na 
naszej stronie www.biuro-ag.pl w zakładce Panel klienta). 
Dokumenty można przesyłać w dowolnym formacie (JPG, PNG, GIF, PDF itp.). 
Jednym ograniczeniem jest rozmiar pojedynczego pliku, który nie może przekroczyć 10 MB. 
Zalecamy ustawić skanowanie na pliki PDF z rozdzielczością do 200 dpi. 
 
Wcześniej zeskanowane i zapisane dokumenty  dodajemy poprzez wybranie po lewej stronie 
zakładki DODAJ. Wyświetli się zakładka Dodawanie nowych dokumentów, tam wybieramy miesiąc, 
do którego chcemy dodać dokumenty a następnie wybieramy Dodaj kolejny plik do kolejki. Po 
wybraniu wszystkich plików robimy Wyślij. Dokumenty zostaną zapisane. 
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W celu upewnienia się, czy dokumenty zaczytały się możemy sprawdzić to w zakładce 
DOKUMENTY: Lista dokumentów. 

Dodawanie dokumentów przez aplikację na smartfon 

Aplikację można pobrać ze sklepu Play: Saldeo SMART 
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Saldeo SMART należy ustawić 6 cyfrowy PIN do aplikacji. 

W celu ustalenia PIN-u należy wejść w Ustawienia na stronie internetowej Saldeo. 
 
Rozpoczęcie pracy z aplikacją mobilną – DODAWANIE DOKUMENTÓW: 
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• z plików zapisanych w telefonie (+Dodaj plik) - w tym z plików zapisanych także na Dysku 
Google (dla telefonów z systemem Android) oraz w iCloud (dla telefonów z systemem iOS), 
wybierając podczas przeglądania odpowiednią lokalizację pliku, 

• bezpośrednio z załącznika PDF w mailu (Kopiuj do Saldeo SMART), 
• przy pomocy aplikacji do robienia skanów (zintegrowane aplikacje to: Turbo Scan, Office Lens, 

Cam Scanner, Genius Scan Plus). 
 
Łącząc się z aplikacją 24/7 masz dostęp do swoich faktur. 
 

 

 
 
Z tego miejsca możesz pobierać też paczki do przelewów. 


