
 

 

Serwis eanaliza.pl  w wersji edukacyjnej oferuje system do automatycznego tworzenia analiz 

finansowych firmy na podstawie RZiS i bilansu.  

Otwarta wersja serwisu posiada bogatą bazę wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz 

wskaźników ogólnej sytuacji finansowej, płynności, zadłużenia, sprawności działania oraz 

rentowności, struktury procentowej rachunku zysków i strat i bilansu oraz analizy dynamiki 

i zjawisk ekonomicznych. 

Serwis udostępnia również automatyczne narzędzia w postaci weryfikatora RZiS i bilansu oraz 

kalkulatora kredytowego.  

Student może wykorzystać system Edu eanaliza.pl do: 

 sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej 

na przykładach z życia wziętych, 

 pozyskania informacji w postaci definicji i wzorów z pewnego źródła, które jest 

zweryfikowane naukowo i merytorycznie przez wysokiej klasy specjalistów, 

 weryfikacji wyników finansowych z branżą analizowanej firmy, 

 wzbogacenia swoich prac zaliczeniowych i projektowych o wyniki w postaci 

wykresów i tabel, 

 przekazywania wyników ćwiczeń z analizy finansowej, zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa do wykładowców celem sprawdzenia lub oceny postępu prac. 

W pracy dydaktycznej i naukowej system eanaliza.pl może posłużyć do: 

 sprawdzania wiedzy studentów z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy 

finansowej, 

 weryfikacji postępu prac zaliczeniowych lub projektowych studentów, realizowanych 

przez funkcje systemu w postaci ról użytkownika lub obserwatora; student będący 

właścicielem konta nadaje uprawnienia edycji lub odczytu prowadzącemu do 

realizowanych przez siebie analiz, 

 wzbogacania przygotowywanych opracowań naukowych i dydaktycznych o wykresy 

i tabele, 

 dostarczenia zasobów do prowadzenia badań naukowych. 

 

 

 

 

 

 

https://eanaliza.pl/


Instrukcja logowania do wersji Edu systemu eanaliza.pl: 

1. Wybór opcji „Załóż bezpłatne konto Edu” dostępną w dolnej części strony. 

 

 

 

2. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego wybierając Uczelnię: Wyższa Szkoła Bankowa 

w Chorzowie oraz używając przypisanego każdemu studentowi adresu mailowego 

w domenie: @chorzow.wsb.pl 

 

 



3. Po ukończeniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto otwiera się dostęp do pełnej 

funkcjonalności systemu w możliwością tworzenia własnych analiz finansowych. 

 

 

W zakładce „Ustawienia” istnieje możliwość dodania wykładowcy do obserwowanych, co 

umożliwia dalsze interakcje podczas zajęć. Aby to zrobić należy wybrać zakładkę 

„Obserwatorzy” i odszukać wybranego wykładowcę po adresie e-mail, również w domenie 

@chorzow.wsb.pl 

  


