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Integrált ügyviteli és vállalatirányítási rendszert telepíteni olyan, 
- „mint varrógépet venni, amivel hozott anyagból kiváló konfekcióruhát 

lehet készíteni. A hozott anyag a cég üzletvitele, a konfekció pedig az integrált 
rendszerrel elért eredmények.”1

- „mint családi házat építeni, azaz igazából sosem ér véget a munka, hi-
szen mindig akad rajta igazítanivaló. Az alapozás mindkét esetben meghatáro-
zó, hiszen nem mindegy, folyamatos fejlesztéssel, vagy állandó hibaelhárítással 
kell-e foglalkozniuk 

-
kai fejlesztések mellett, felismerve a terület stratégiai fontosságát. Így a költsé-

irányítási háttér alapfeltétel a versenyképességhez.”2

A
-

leti és gyakorlati részét egyaránt a Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Ve-

zetési Intézetében teljesítik. -

megszerzett, s közben bizony kissé megkopott közgazdasági alapokra épít. E-
enítenünk, s új ösz-

szefüggésben megvilágítanunk: 
- vállalatirányítás (ismert szakkifejezéssel „corporate governance”)
- privatizáció
- vállalatirányítási információs rendszer
- ügyviteli szoftver
- outsourcing

A corporate governance (más fordításban „vállalatkormány-
zás”) a legelfogadottabb értelmezés szerint: a tulajdonosok által dele-
gált hatalom gazdasági társaságok feletti gyakorlásának testületeken 
keresztüli érvényesítése.

Vizsgáljuk meg a problémát - Csáki György és Macher Ákos tanulmánya 
alapján - özép- és ke-
let-európai privatizáció a történelemben páratlan politikai és gazdasági átalaku-
lás része, igen fontos, meghatározó eleme. Célja, hogy az egypárti politikai 
rendszert felváltó többpárti parlamenti demokrácia (azaz: a politikai rendszer-

1 Sermer László, a Pelgrim Magyarország Kft. értékesítési igazgatója
2 In: CASH-
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váltás) körülményei között a központi tervgazdálkodás, az állami tulajdon do-
minanciája és a termelési típusú mez gazdasági termelési szövetkezetek túlsú-
lya, a KGST-n belül kialakított és fenntartott kollektív autarchia helyébe egy, a 
társas és egyéni vállalkozásokba szervezett magántulajdonon nyugvó, az alap-
vet en a szabad árú- és t kemozgásokon alapuló világgazdasági rendszerbe ön-
állóan és egyenjogú félként integrálódó nemzetgazdaság lépjen. 

Közép- és Kelet-Európában, ellentétben a nyugat-európai és latin-ameri-
kai példákkal, a nemzetgazdaság rendelkezésére álló vagyon dönt hányadát
viszonylag rövid id alatt kellett magánkézbe adni. Két lehetséges módszer kö-
zött kellett választani: az elosztásos és a piaci alapú privatizáció között. Mind-
két módszer egyaránt el nyökkel és hátrányokkal jár. 

Az elosztásos (kuponos) privatizáció révén a lakosság minden 
tagja egyenl mértékben jut valamilyen vállalati résztulajdonná kon-
vertálható értékpapírhoz, amely voltaképpen a nemzeti vagyon bizo-
nyos hányadára való jogosultságát igazolja. („Cseh és lengyel út”)
A módszer el nyei egyértelm ek: 

- többségében hazai magántulajdonba kerül a korábbi állami vagyon, 
- nagy tömeg részvény kerül a t kepiacra, ami annak gyors fejl dését teszi le-

het vé,
- az állampolgárok túlnyomó többsége kisrészvényessé válhat, 
- nagyon gyorsan megvalósítható,
- nincs tere a korrupciónak a kuponok részvényre való konvertálásakor stb.

Kezdett l fogva nyilvánvalóak voltak ugyanakkor a hátrányai is: 
- nem keletkezik költségvetési bevétel, 
- nem javul a fizetési mérleg-pozíció,
- nem vonzza a külföldi befektet ket (ellenkez leg: gyakorlatilag kizárja ket a 

privatizációs akvizícó lehet ségéb l) 
- nem juttatja pótlólagos forrásokhoz a súlyos t kehiánytól szenved vállalato-

kat, 
- nem javítja a vállalatirányítás („corporate governance”) és a vállalati menedzs-

ment színvonalát, 
- nem ösztönzi a vállalkozói szellem és képességek fejl dését, nem közelíti azo-

kat a mai nemzetközi sztenderdekhez, 
- nem ösztönzi a m szaki fejl dést, 
- lehet séget nyújt a vállalatirányításba való közvetlen állami beavatkozás fenn-
tartásához, illetve annak elrejtésére szolgálhat stb.

A piac alapú privatizációban minden –vagy csaknem minden– ál-
lami vagyontárgyat piaci értékesítés formájában juttatnak magántulaj-
donba. („Magyar út”)
A módszer legfontosabb el nyei az alábbiak: 

- valódi tulajdonosok kezébe kerül a korábbi állami vagyon, 
- megteremthet a vállalatirányítás új, korszer , a modern piacgazdaság viszo-

nyainak megfelel modellje, 
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- biztosítható a folyamat teljes átláthatósága, az elvileg teljes szektorsemleges-
ség, 

- vonzza a külföldi befektet ket, 
- javítja a nemzetgazdaság fizetési mérleg-pozícióját, 
- jelent s költségvetési bevételeket eredményez, 
- valódi államtalanítást jelent, mivel az állam valóban visszavonul a vállalati 

szektorból, megsz nik a privatizált vállalatok fölötti - akár közvetett - állami 
kontroll lehet sége.

A piaci alapú privatizációs módszereknek is megvannak a maguk hátrá-
nyai: 
- nem támogatja, pontosabban nem preferálja a hazai tulajdonos réteg kialaku-

lását, 
- nem támogatja maximálisan a t kepiac fejl dését - ami ugyancsak a hazai kö-

zéposztály gazdasági meger södésének akadályozója, 
- a külföldi befektet k automatikusan kedvez bb pozícióba kerülnek: összeha-

sonlíthatatlanul nagyobb t keerejük és hitelképességük következtében, 
- nem teremt valódi lehet séget sem a piacvédelem, sem az exportösztönzés te-

rén és ugyancsak megnehezíti regionális preferenciák érvényesítését,
- nem bonyolítható le olyan gyorsan, mint az elosztásos privatizáció.

A két alapvet privatizációs stratégia között természetesen voltak és van-
nak átmenetek: Magyarországon a kárpótlás és az önkormányzati vagyonjutta-
tás(ok), Csehországban és Lengyelországban pedig a külföldi befektet kkel kö-
tött egyedi privatizációs szerz dések. A két stratégia közötti választást minden 
országban az adott politikai és gazdasági helyzet motiválta. 

El ször, Magyarországon nagyon er s nyomást jelentett a piaci alapú, te-
hát - többek között - bevételmaximáló módszer mellett az ország súlyos küls
eladósodottsága és a tartósan jelent s költségvetési hiány. 

Másodszor, Magyarország viszonylagos el nyt é -as gaz-
dasági reform óta eltelt id szak decentralizáltabb gazdaságirányítási rendszere, 
a nagyobb vállalati önállóság, az abból fakadó nagyobb vállalati piacismeret és
az általánosan elterjedt vállalkozói szemlélet következtében. 

Harmadrészt, ennek eredményeként a magyar gazdaságpolitikai gondo-
latrendszerben a külföldi t ke privatizációs szerepvállalásának szabadsága egy, 
a m köd t ke-importra vonatkozó mélyebb stratégiai elképzelés része volt –
tulajdonképpen már a rendszerváltás el tt is. 

Negyedrészt, a magyar privatizációban - amely a spontán privatizáció ré-
vén már két évvel a rendszerváltást megel z -ban megindult – kezdet-
t l fogva központi kategória volt a „valódi tulajdonos” megteremtése, a modern 
„corporate governance” kialakítása, a vállalati reorganizáció elkerülhetetlensé-
ge. 3

3 Csáki György - Macher Ákos: A magyarországi privatizáció 10 é -
(In: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/tulajdon/priv2/privfuz4.htm)



irányítási rendszerek és az ügyviteli szoftverek 
kérdésköre.

-környezet tranzakcióira vonatkozó informá-
ciók koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és 

-
- és szoftvereszközök összessége.

- -

hardver, szoftver elemek és szervezeti megoldások (ún. orgver).

azután következik a számlázás, a raktár- és készletnyilvántartás, majd a beszál-
lítók, a partnerek - -utóbb elju-

-
nyezet csak akkor segíti a cég alaptevékenységét, ha a szoftvervásárlás már a 

-
mény, ha az egyes modulokat ugyanarra a logikára építették, vagy azok adaptá-
lás nélkül is képesek kommunikálni egymással. 

Villers Péter informati -
-

4

Négy- ekre 

piacra vezetett termékek). 
Az akkori nagy rendszerek csak „kvázi” integrált szoftverek voltak, és é-

ves szinten 1- -
- -

Exact korábbi v
nagyvállalatoknak jelentettek megoldást - az utóbbi években éppen ez a szektor 

-
L- -

-adatbá-

alapú terméke. 
-

wards  vagy a Baan rendszerei jelentették - ebben a csoportban azonban a nagy-

4 Lsd. (T)rendszerek - avag -Monitor. Információ-
technológiai t(r)endenciák. I. évf. 1. szám 2002. febr. 5. pp.3-4)



vállalatoknak már 50 millió forint feletti kiadásokkal kellett számolni a vállala-
ési költségének rovatában. 

A gyakorlati felhasználás szempontjából ott húzható meg a valódi vá-

kell-e frissíteni a vállalatvezetés szempontjából fontosnak ítélt kritikus adatokat, 
-

Villers jóslata szerint „lefelé nyitnak” a nagyvállalatok irányítására alkal-
mas rendszereket kínáló cégek (ennek látható jele a mySAP, a Kulcsr@kész 
vagy az e-Start megjelenése), így növekedni fog az évente 5-

-
sabb szi

millió forintot fordító) cégeket kiszolgáló vállalatirányítási rendszereket fejlesz-
-

delés nélkül maradnak). 
A legkisebbeket kiszolgáló vállalatirányítási programok piaca azonban 

-tól érvényes számviteli 
törvény minden vállalkozásnak köte
legkisebb vállalkozások bevétel-
vezetni). 

Az ügyviteli szoftverek5

-
n a kialakult versenyhelyzet kényszeríti az ügyviteli progra-

-

humánügyvitel területén jelenleg 
külön alkalmazott elemek - - -
forrás-gazdálkodás - egységes rendszerként való megközelítése. A rendszer e-
gyes elemei továbbra is alkalmazhatók önmagukban, ugyanakkor egy integrált 

-
ni. 

Ilyen speciális terület például a humánügyvitel - vagyis az e -
rás-gazdálkodás -, amely itthon viszonylag új szegmens, a fejlettebb országok-

-

mennyi
természetes elvárás, hogy a rendszer az ügyviteli alkalmazások más egységei-
hez (vagy akár a komplex vállalatirányítási rendszerekhez) kapcsolódjék. Ez 
természetesesen megoldható, mégis a

5 op. cit.



rét információk. 

-

erre szakosodott vállalkozásoknak adják ki a bérügyviteli tennivalókat, 
hiszen a bérszámfejtési feladatok kifejezetten alkalmasak erre, különö-

divatos ASP-megoldással szemben az outsourcing lényege, hogy a konk-
rét munkavégzés is kihelyezésre kerül, viszont ennél a konstrukciónál 
szintén fontos, hogy a szolgáltatás elektronikus úton beépülhessen a cég 
humánügyviteli rendszerébe. 
Az így kihelyezett feladatok komoly munkamegtakarítást jelentenek a 

-
gáltatást is magára vállalja a szolgáltató. A bérrel kapcsolatos adatszolgáltatási 

-
nyes lehet.

Belátható, hogy a munkáltatóknak az ügyviteli szoftverek fejlesztése, il-
letve üzemeltetése tekintetében olyan „tartós” partnercégre van szükségük, a-
melynek szolgáltatásai átívelnek a programok és szabályozók fentebb részlete-
zett „rendszerváltozásain”. Az outsourcing alkalmazásakor garantált az adatok 
bizalmas kezelése, és a kihelyezett bérnyilvántartás esetén nagyobb biztonság-

2. A vállalatirányítási információs rendszerek néhány nemzetközi 
vezetési és szervezési módszere

vizsgálatához azonban szü
tisztázása.

meg, mint olyan tevékenységet, amely egyének vagy csoportok viselkedé-
sének befolyásolására irányul. A vezetés a szervezeti hatékonyság szeg-

-
ber áll.

a) Az emberek múltbeli viselkedésének megértése (miért tették, amit tettek, mi 

-
zési ismeretek Sz -



i viselkedés meghatározása (hogyan fognak viselkedni ugyanolyan, 
netán változó körülmények között).

-
érése érdekében). 

gi célok teljesülésé-
-
-

val, érzelmével, beállítódásával) találkozik a szervezet sokszor gépies elvárásai-
val, szokásaival, feladataival és körülményeivel. 

A vezetés tehát nemcsak alakítója, hanem része is az összehangolt munkának, s 
(leginkább elfogadott) 

1. A tervezés a szervezet minden szintjén és csoportjában a célok és az a-

hogyan fogunk végezni. A tervezés folyamata több szakaszra bontható:
a) célmeghatározás;

-felmérés, a „van-kell” helyzet közti különbség e-
lemzése, a várható problémák meghatározása;

c) a végrehajtás megtervezése (pl. hálóterv segítségével).
A
irányítási szintek szerint is.

2. A szervezés olyan alkotó, szellemi tevékenység, amely meghatározott 
célok érdekében munkafolyamatok, szervezetek létrehozására vagy fejlesztésé-

összehangolására irányul. A versenyképesség kulcskérdései a szervezettség, a 
- ezek a szervezés tudományának 

hatáskörébe tartoznak. Ennek al -

a) munkaszervezés, ami közvetlenül a munkahely, -módszer megszervezésére 
irányul;

-
lesztésére irányul;

c) 
jelent.

A szervezés sajátossága a gyakorlatra orientáltság.

motivációs hatású visszacsatolás, amelynek során kiderül, hogy az eredmények 
- -

-
zonttól. Kialakításakor nagyon fontos a szelekció: meg kell határozni az ered-

-
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naponta). 

szervezési módszereket ma már számtalan verzióban hasznosítják, finomítják. 

információs rendszerek illusztrálására. 

A tankönyvük dszerek c. fejezetében Michelber-
ger Pál megemlíti a Gantt-diagram fogalmát. Ez a sávos ütemterv, ismertebb 
nevén Gantt-diagram olyan hagyományos, mintegy száz éves tervezési eszköz, 

lvég-

feladat

1.
2.
3.
4.
5.

(1. ábra: Gantt-diagramm)

-táblaként is emlegetett diagra-
mok azonban nem alkalmasak az integrált rendszerben fennálló viszonyok 
megrajzolására. Ezért fejlesztették ki a folyamatábrákat.

A folyamatábrák egy folyamat tevékenységei közötti viszony ké-
-

leges és ideális tevékenységek, amelyek minden folyamatban jelen van-
nak. Felhasználhatók a jelenlegi folyamat dokumentálására és elemzé-
sére, vagy egy új, javított folyamat tervezésére. (2. ábra: Példa a folyamatábrá-

zolásra)8

- - és szerve-
-
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(2. ábra: Példa a folyamatábrázolásra)

-
z integrált in-

-
forrásigényei közötti kapcsolat kimutatására. Bonyolult logikai kapcsolatot tar-

-
szerrel már nem lehetséges.
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-
® ®- -

nálják, azzal készítve kapcsolási rajzaikat, folyamatábráikat, sémáikat. 

2.2. Hálótervezés

A hálótervezésnek9

használnak fel. A jelölésük általában körrel, vagy négyszöggel történik.
A „tevékenység” azt 

-

esemény, ill -

-
nek egymáshoz való viszonyukban párhuzamosak, amelyek egyi

kapcsolatoknak. Ezek ábrázolásán, a háló megszerkesztésén túl fontos elem a 
-

gyes tevékenységhez hozzá kell rendelni (meg kell becsülni) a végrehajtáshoz 
-

Lásd 3. ábra: Logikai 

háló)

- -
vezésre használt hálótervezési módszerek10

- zamos tevékenység szinkronizálására, valamint 
két részre oszlanak:

-

-
gyobb i -

-
nyítási rendszerek legfontosabb fogalma. Más megfogalmazásban a kri-

-
-

10 In: http://www.iit.uni-



13

(3. ábra: Logikai háló)

Kritikus tevékenység: azon tevékenység, amely a kritikus útra esik, va-
gyis nincs tartalékideje. Ezen tevékenységek száma az összes tevékenység 10-
20%-

-
-

határidejét nem befolyásolja)
- a csúszások következtében a nem kritikus tevékenységek kritikussá válhatnak, 

- te pt = tk1 - (tik i0)
- psz = tk0 - (tik i0)
- pf = tk0 - (tik i1)
- pfel = tk1 - tk0

A kritikus út módszere (Critical Path Method - CPM):
- a hálótervezési módszerek alapja 
- -

Hálótervezés lépései: 
1. Tevékenységjegyzék összeállítása
2. Tevékenységek kódolása 
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3. Logikai háló szerkesztése (a tevékenységek egymásutániságának, logikai kap-
csolatainak megtervezésével) 

-
- költségtervezés 
- a tervezett és valós adatok összevetése 
-
-

-allokálás hálótervvel: 

Mik - a munka nagysága a tik tevékenység keretén belül

tik - a tevékenység tartama

xik = Mik/tik - a munka intenzitása

c - ember vagy eszköz intenzitásnormája (mennyit bír)

Lik = xik/c - emberek illetve eszközök szükséges létszáma

-
anak nyilván: 

-
mításigénye nagyobb, de közelebb áll a valósághoz, mint a CPM mód-

sszimista és optimista költsége-
ket számítják ki.

tik = 1/3*(2*tik(v) ik(p) ik(o))/2)
tik(v):
tik(p):
tik(o) optimista becslés

Az MPM (Metra Potential Method) diagramjában a tevékenysé-
geket a csúcsok reprezentálják, míg az élek az eseményeket jelö
módszer a valósághoz közelebb áll, mint a CPM, mert átlapolásos tevé-
kenység kezdést is lehet vé tesz (egy adott tevékenység befejezése el tt 
elkezd dik a soron következ ).

Vegyünk egy példát a vállalatirányítási információs rendszerek területé-
-

-
hatjuk: 
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A sikeres projektszervezés kulcsfeladatainak (tervezés, kivitelezés, kont-

-
-

A PS modul igen részletes, több dimenzióban megvalósítható, pontos ter-
-

- kapacitástervezés, 
- -tervezés, 
-
- költségtervezés, 
- bevételtervezés. 

A PS modulban a projekt-
- szervezeti struktúra (projekt-struktúra terv), 
-

(4. ábra: Integrált projektmenedzsment az SAP-ben)



A controlling11

-
ben való biztosításával segítse a vezetés hatékonyságát. A controlling tehát az 
irányítást és szabályozást szolgálja a vezetés minden szintjén üzemgazdasági 

sával.

vezetési értelemben egy olyan irányítási rendszer, 
amely folyamatában felöleli a célok meghatározását, a tervezést, a cé-

-
kedések meghozatalát.

-
pítését.

A controlling koncepció kulcskérdése, hogy mely folyamatok, 

-
fognia.

filozófia
Con

szervezet
számvitel

Beszámoló-
rendszer

-

irányítás
Megszemélyesített 

egysége
Tervmegállapodá-

sok

való eltérésekre
Hatáskörrel rendel-

-
sége

Tervköltségszámítás 
teljes költségen

Üzletági eredmény-
számítás

Piaci fedezetszámí-
tás

Termék fedezetszá-
mítás

Kalkulációk
-
- tervkalkuláció
- utókalkuláció
- kalkuláció

Stratégiai és üzleti 
tervezés

Éves tervezés
Keretek (budget)
Projekttervezés
Analitikus költség-

tervezés

Hierarchikus 

(várható) beszámolók

információs rendszer

Központi control-
ling

Üzletági controlling
-

tek szerinti control-
ling
- beruházási control-
ling
- marketing control-
ling
- termelési controlling
- pénzügyi controlling
-
- személyügyi cont-
rolling

k
Pénzügyi számvitel
Tárgyieszköz-gazdálkodás

Bér- és fizetéskönyvelés
Anyaggazdálkodás

(5. ábra: A vállalati controlling koncepció elemei 
/In: Controlling Akadémia. Horváth and  Partner, Budapest, 1997./ )

amely lényegét tekintve -
tott költség és teljesítményszámítási rendszer. Ez a rendszer a társaság lebontott 

11 -
-



célrendszerére, gazdálkodási koncepciójára épül. Elemeiben megvalósul a 
teli rendszer controlling kiala-

-
dése esetén gyakorlatilag - egymással szoros összhangban ugyan - ez a két 
rendszer létezik.

Pénzügyi számviteli rendszer

Törvények, jogszabályok alapján 

igényét szolgálja ki
A könyvelés szabályai szerint informál Leggyakrabban statisztikai táblázatos 

módszerekkel informál
A tényleges ráfordításokat értékben 
mutatja ki

Terv- és bázisadatokat is tartalmaz 
értékben és naturáliákban

szerinti elszámolás

Akár a vállalatirányítási információs rendszerek, akár az integrált ügyvi-

integrált egészt képezzenek, ezért megvalósításuk ahány program, annyiféle. 
Átfedések vannak, néhol más modul alrendszereként jelennek meg. 

-
-

vi számlára kerüljenek, és ezzel a szintetikus nyilvántartással a rend-
szer minden pillanatban biztosítani tudja a könyvviteli rendszer zárt-
ságát és a mérleg- -

ny-

-

t biztosít optimális ve-

Vállalatirányítási információs rendsze-

rek Magyarországon I. SunSystems in-
vi könyvelés modulja (minden programcsomaghoz ha-



folyószámla nyilvántartás és a pénzügyi rendszer. A SunAccount többi modul-
solódik, a tárgyi eszközök-

-

-
be, forintban, vagy bármilyen más devizában. Az importálás megtörténhet a 
SunBusiness-
Ez azt jelenti, hogy a SunSystems programcsomag szorosan integrálható ezen a 

, más területen alkal-
mazott számítógépes rendszerekhez (pl. termelésirányítási és bérrendszer). A 

-
zás, szállító újraértékelés) hátterében is közvetlenül megy végbe az adatbevitel.

-

-
kategóriák), valamint az egyes könyvelési tételekhez, tranzakciókhoz (T0- -

-
-

het a felvitt adatokat listázni, az összegzési szinte -
-

A controlling tevékenységet a SunAccount 10 tervállománnyal segíti, a-
nek a 

-
-

külön hitelkeretek is -ben is fi-
gyelembe vesz.

-
külön, s adott évek egyben is, lezárhatók. A zárási folyamat során az adatok át-

vagy összevont egyenleg formájában a lekérdezésekhez továbbra is közvetlenül 

Az ncial Accounting; köny-

ami egyrészt az analitikus és szintetikus könyvelések magyar jogszabályok sze-
rinti vezetését, másrészt a mérleg és eredmény kimutatások törvényileg szabá-

jelenti. 
A 



-GL modul) központi integrációs elemként átfogó funk-
-

barát kezelés segítségével teljesülnek a modern számvitellel szemben támasz-
tott követelmények, továbbá a pénzügyi dönt -

-szállítókönyvelés - mint analitikus könyvelés - kezeli a szállí-
tók könyvviteli adatait, amely egyben a beszerzési folyamat integrált része is 

- ás a beszerzés számára a 
-

ténhet. A rendszer támogatja a nemzetközileg is elfogadott fizetési módokat. A 
asználó szá-

vagy naplókkal dokumentálhatók a folyamatok.
-

-

edékesség 
korosításával valamint a rugalmas felszólítási rendszerrel. Az ezzel kapcsolatos 
levelezés egyedileg konfigurálható, amely a fizetésközléseket, az egyenleg-jóvá-

rögzíté
esedékes követelésekhez. A fizetési program automatizálja a beszedési megbí-
zásokat és a kifizetéseket is.

-AA modul) a rendszerben önálló területként 
jelenik meg, és ezért némileg elkülönül a fenti moduloktól. A modul alkalmazá-
sa esetén azonban szervesen illeszkedik a pénzügyi rendszerbe. Az eszközök 

-AA 
modul a tárgyi eszközök (értékhatár alatti és feletti) egyedi nyilvántartására, az 
értékváltozások könyvelésére, az értékcsökkenés tervezésére és könyvelésére, 

A tárgyi eszközök beszerzésének folyamatát a rendszer már a tárgyi esz-

megrendelés, az árubeérkezés, a számlabeérkezés, a befejezetlen beruházási ál-
-

sen - elhasználói igényekhez, szokásokhoz alkalmazkodva – lehe-

a számlabeérkezéskor kerül nyilvántartásba vételre a tárgyi eszköz.
Természetesen a fent említett analitikák mellett további analitikákat is 

vezet az SAP (készletvezetés, bérszámfejtés, stb.), melyek nem részei a pénzü-
gyi könyvelésnek, azonban a rendszer által biztosított integráltság által minden 

o-
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A gazdasági események rögzítése a bizonylati elv alapján történik, és ez-

képzeletbeli útvonal. Közvetlenül a könyvelés után már feldolgozható a képer-
- és összeglista valamint a mérleg és 

eredménykimutatás-kiértékelés. 
- és kumulált e-

gyenlegeit szintén számos, standard kritérium alapján kérdezhetjük le, illetve 
nyomtathatjuk ki. Az on-

ellenszámla-tételeket, bizonylatokat jelenítsünk meg.
A beszámoló-készítés törvényileg szabályozott keretek között történik. 

-

és eredmény- többféle mérlegváltozat 
alapján készülhet el. 

levél, stb.) része a partner üzleti folyamatainak éppúgy, mint a saját folyamato-
-

matikus feldolgozás valósítható meg, akár hiányos információk alapján is (pl. 
fizetéskiegyenlítésnél). Csak a kivételeket kell manuálisan feldolgozni.

biztosít a tervadatok, prognózisok és szimulációk kezeléséhez is. Beszámolás-
-terv összehasonlításokra, vagy akár az egyes tervválto-

zatok összehasonlítására, ugyanazokkal a beszámolókkal. 

Számadó 

Szoftverüket az elmúlt évek során komplex pénzügyi irányítási rendszer-
ré fejlesztették, kialakították a külön -
jezetten kisvállalkozások számára paraméterezett verziót. A módszert hálózatos 

-
mazkodik a magyar vám- és adósajátosságokhoz. 

A könyvelé
-
-

nak elvégzése. A Számadó felkínálja a statisztikák és szükséges adatszolgálta-
-

zetés számára szükséges adatok kinyerésére is. 
A szállítói számlák, a vám- és tb-ügyek, valamint a raktári mozgások is 

-
-
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szített adattáblák - például irányítószám-, vámtarifajegyzék-, kontírkódok -, de 
ódok is létrehozhatók. 

A 224-es számítógépes laborunkban megtalálható szabad szoftververzió 
-hiteles bizonylatot 

-
lasorozat - gépi számlák, kézi számlatömbök - kezelésére. A rendszerben na-
gyon könnyen szeparálhatók a jogok. Akár más lehet a számla adója, akár más 
számfejtheti ezt, és megint más tarthatja nyilván a raktári rendszer dolgait. A 
rendszerben ezek a funkciók hálózat esetében egymástól elkülönített munkaál-
lo -
a percrekész információszolgáltatáshoz természetesen online kapcsolat szüksé-
ges. 

A Számadó teljes szoftverkövetést biztosít, az új rendeletek megjelenése 
an implementálják az üzleti-

Az Euroexpert -ként (Application 
Service Provision, alkalmazásszolgáltatás) üzemeltetett távkönyvelési rendszer 
a csúcstechnológia szintjére emeli az ügyviteli szolgáltatók és ügyfeleik min-
dennapi munkáját, illetve kommunikációját. Ezt a megoldást a gazdasági vál-

-

té
ügyviteli szolgáltató közötti adatkommunikációt gyorsabbá, hatékonyabbá te-

pénzügyi, számviteli információszolgáltatás.
- azaz a vállalatok és vállal-

kozások - a beszkennelt bizonylatokat és az ezekhez kapcsolódó, elektroniku-
apokat hálózaton keresztül töltik fel a központi szerverre, 

elérheti és használhatja az adatokat. A rendszerbe került adatok egy részét a 
szoftver automatikusan feldolgozza, s ezz
A Távkönyvelési rendszer alapmoduljain - -
szer - -
mennyiben az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer a céges bankszámláján 
bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérje, a rendszer képes a napi banki 
adatok automatikus átvételére és azonnali könyvelésére is. 

Természetesen a bevitt adatok minden esetben a vállalkozás tulajdonát 
képezik, így azokkal a cég bármikor szabadon rendelkezhet, listákat és kimuta-
tásokat készíthet. A könyvelési és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs felada-

-
tás optimalizálására is. A naprakész ügyviteli munkavégzést szorgalmazó rend-
szer egy szorosabb szolgáltató - -
más munkáját napi szinten kísérhetik nyomon. 
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a folyamatos hozzáférést, és kiiktatja az adatvesztés miatti kellemetlenségeket. 
A rendszert a vállalkozások bérleti konstrukció keretében vehetik igény-

be - ezzel garantálttá válik a folyamatos fejlesztés és jogszabálykövetés, vala-

A telekommunikációs szolgáltatókkal kötött megállapodásoknak megfe-
- vagy bérelt vonalas meg-

-
mes kapcsolattal is.

A modul pénzügyi funkcióinak a feladata a pénzügyi nyilvántar-
- és szállítói számlák, export és 

import számlák, egyéb pénzügyi nyilvántartások) a vállalat készpénzes 
-

tartása, amelynek során a pénzmozgásokról ún. pénzügyi tranzakciók 
születnek. Így naprakész folyószámla-vezetés történik az összes pénz-

-flow 
készítését, amely a vállalat pillanatnyi pénzügyi helyzetét teszi átte-
kint

A rendszer középpontjában a számvitel áll, amely automatiku-
- és egyéb gazdasági ese-

ményhez, amelyek folyamatosan on-line könyvelési tranzakciókat hoz-
nak létre. A vegyes naplóba manuális könyvelési téte

adatok napló fajtánkénti nyilvántartását támogatja. A modulban le-
-

- és eredménykimutatás készítésére is.

A Saldo
-, rendelés-

-
könyvi
alrendszer; tárgyieszköz-alrendszer; bérelszámolási alrendszer és az ehhez tar-

- -
nak és az áfatörvény 13. §-
a kötelezettségvállalás nyilvántartására szolgáló szoftver, amelynek sajátossága, 

-pénzügyi nyilvántartási rendszerével 
automatikusan átveszi az iktatott számlákat, a banki kiegyenlítéseket, illetve a 
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-pénzügyi nyilvántar-
-

tési szférában dolgozók számára ajánlható to -
szer, amely a tervezési munkák technikai feladatainak megkönnyítését és a költ-
ségvetés automatikus elkészítését biztosítja. 

-

mivel annak az adataiból dolgozik. A program indulásakor jelszót kér, ami biz-
tosítja, hogy az adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelenek. A felhasználó 
több adatterületen is tud dolgozni, illetve ezek között tud mozogni. Ez több év 

számítógéppel is dolgozhatnak ugyanazon 
az adatterületen. Új munkaterület létrehozásakor a program a „Könyvelés a ket-

felhasználót attól, hogy a leggyakrabban használt számlákat fáradságos mun-
kával felvigye. Ugyancsak létrehozza a könyvelésnél leggyakrabban használt 
naplóállományokat is. Tekintettel arra, hogy a szükséges új számlákat a köny-
velés közben is könnyedén fel lehet vinni, akár azonnal el is lehet kezdeni a 
könyvelési munkát.

A számlatörzs mellett az analitikus számláknál cím, bankszámla megad-

akár két külön) mennyiségi adat nyilvántartására is. Ekkor a program az érték-
adat felvitele után be fogja kérni a mennyiségi adatot is.

-
lönböztetjük meg, hogy egy kódolási listát kódtáblának nevezünk el, és mindig 
megadjuk, hogy az adott kód melyik kódtáblához tartozik. A számlatörzs egy-

könyvelési megfigyeléseket akár három dimenzió-

-ös számlákra való automati-
kus átkönyvelésre is. A számlákhoz terv/tényadatok alakíthatók ki. 

A pénzügyileg rendezetlen (még ki nem fizetett) tételek nyilvántartásá-
hoz tartoznak: 

-

A Számlák kifizetési határidejének és kiegyenlítési dátumának rögzítése, 
módosítása. 
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A kiegyenlítetlen tételek után késedelmi kamat kiszámítása és annak nyil-
vántartása, a kamatlábak beállítása. 

A késedelmi kamat kifizetési dátumának rögzítése. 
„Home banking” illesztés: 

Banki átutalások elküldése a banki terminál felé, illetve átutalások fogadása a 
banki termináltól, és annak automatikus könyvelése. 
Munkaterület adatainak kimentése merev, vagy hajlékony lemezre és annak 
visszatöltése

Nyomtatási listák: 

enkénti lekérdezése. 

A késedelmi kamat számítása. 
m lekérdezése. 

Az áru-számlák partnerenkénti táblázatos lekérdezése. 
A banki és pénztári forgalom nyomtatása. 
Az átutalási megbízások nyomtatása. 
A cég likviditásának pillanatnyi helyzete. 
Analitikus kódtáblák nyomtatása. 

orgalom tételes vagy összevont listája. 
- -

tokkal. 
-
-

A unkciói közül kiemel-

-

A flex -
-

ellátását.
A robosztus számviteli rendsz -ot átfogja, egységes el-

-
ling rendszer. A számviteli kapcsolódások meghatározása már a bevezetéskor 
minden analitikus rendszerben szükséges.
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határain kívül, más rendszerben születik a számla, vagy kézzel íródott. Ebben a 
menüben , akik 

-

i-

alapján. Mivel a rendszer integrált, bárhol is keletkezzék a számla, a folyószám-
lán, a számlakönyvben is megjelenik.

A számlázás úgy nevezett „tételkód” állományt használ. Ezze -
-

re felvett számla tételeket.
-

készletet érint-e. U-
-

ti azonosítók 
(itt: szállítói számlaszám) alapján is.

-
k, ill. a készlet 

rendszerben felvitt számla szerinti beszerzések (cikkszám szerint) alkotják a 
-
-

ként vagy összesen, tételesen vagy összes értékben, forintban és devizában. 

-
-
-

- en is. A prog-

-
szer része -

vegyes könyveléssel is lehetségesek

azt jelenti, hogy a számlakészítéskor vagy utólagos felvezetéskor, a pénztárbi-
n is 

megjelenik a rögzítés eredménye. A kontírozás 3 pillére: a számla tételkódok ill. 



-
-

vitellel e -
ségével a munkakörök elhatárolása biztosított.

-
tel jogcímkódok alapján történik, amelyek meghatározzák a pénzmozgás irá-

-
lat formája változtatható, cégre szabható. Napi pénztárjelentést és jogcímenkén-

-
nyagbeszerz -t is.

A banki kivonatok rögzítése - a pénztárhoz hasonlóan -
-

amelyben a felveze-
-

- -
- (tételkód-) rendszer alapján. Ide csatlakozik a bérrendszer 

is a munkabér- és egyéb személyi átutalásokkal. A program átutalási csomagot 
-

bízást, a postai utalványon történt befizetések fogadását, és némely banktól a 
teljes érkezett bankcsomagot is feldolgozza.

-
-

-
lák, Számla tételkódok és for

-
-

-

2.3.3. Cont

tartalmúak, melynek alapján a veszteséges tevékenységek megszünteté-

költségek és az eredmény tervezésére és elemzésére, valamint költség-
- és tény 

adatok összeh -



niált beszámoló rendszer szerinti struktúra, részben pedig a felhaszná-

Az Infosys giai eleme a Cont-
rolling modul, mivel a gyorsan változó piac által elvárt gyors döntésekhez a 
vállalat tiszta, világos áttekintésére van szükség.

A Controlling modul az Infosys által rögzített vállalati gazdálkodás jel-
megjelenítésére és elemzésére szolgál ve-

-
sek között ott találjuk az eredményesség figyelést, a tény-terv összevetést, a bá-
zishoz viszonyított változást, a költségek és a likviditás alakulásának bemutatá-

-

megalapozásához nyújt segítséget. Az Infosys rendszerrel szorosan integrált ar-
-

hatékony strukturálására, elemzésére és továbbhasznosítására.
a számítógépes rendszerekben, 

hányadát hasznosítjuk? Kimutatások szerint csupán 20 százaléka válik értékes 
információvá, a fennmaradó rész értékét akár a tárolására költött adathordozók 
árával is jellemezhetjük. Ez utóbbiak hasznosítására szolgál a Megatrend kíná-

-
beépített tudásbázison alapul. Az adatokat – – köz-
vetlenül a vállalat

1. A kívánt tény-terv, tény- -
rakból automatikus, nem igényel további manuális be-

magát a folyamatot.

Az egyedi beállítások és a célspecifikus adatmegjelenítési opciók révén a modul 
gyors munkatempót biztosít.

-
-

horizontok szerint éves, féléves, negyedéves és havi bontású lehet.
-, árbevétel és eredményköz-

pontú megközelítést, valamint a készletekkel, a pénzügyi helyzettel és mutatók-
kal kapcsolatos elemzéseket.

A Controlling 
-



termelési, szolgáltatási költségeket, így például a takarékossági intézkedések ki-

t bekerült (az el-
különített költséghelyeken belül, költségnemenként) a felmerült kiadások pon-

költ -
zott, illetve tervezett lehet, s mert a rendszeres felosztások eredményét a rend-
szer automatikusan könyveli, így a költségkimutatás mindig rendelkezésre áll. 

vagy szétbontási hatásmechanizmusának kockázat nélküli, „laborkörülmé-
nyek” közötti elemzése. 

-
-
-

nyújt. A költségek a szervezeti egységen vagy vállalati tevékenységen, illetve az 
-

További Controlling-funkció az árbevétel-, illetve a készletváltozás-elem-
zés, az eredménykimutatás és a pénzügyi helyzet alakulása. Ez utóbbinál a leg-
fontosabb, hogy a vállalati likviditás minél pontosabb és aktuálisabb informá-
ciókon alapuljon. 

lemzést ké-
pes végrehajtani – ilyen például a pénzügy vagy a készlet, illetve a mutatók se-

további üz

-
ók segítségével) testre szabott menürendszert alakíthattak ki maguknak. Az 

így hatékonyabban dolgozhatnak. 

gy a Controlling 
-

menürendszer segítségével gyors tájékozódásra és a már csak releváns informá-
cióka -

segítségével az egyedi igények szerint alakíthatók.



OLAP megoldás”.
-Line Analytical Processing) - általában az adattárház 

(Data Warehouse), adatpiac (Data Mart), adatbányászat (Data Mining) 

- -
-technológiá-

- -
adatbázisokat pedig tranzakciós felülírásra tervezték és optimalizálták. 
DSS (Decision Support System) - a múltbeli események elemzése alapján 

-
biztosítást dolgozta ki:

Tervezés –
Elemzés –

–
Irányítás –

-nyeréshez:
-
- Beépített lekérdezések kisebb-nagyobb átalakításokkal
-
- Excel táblázatokból, kézzel
- Controlling modul révén 
-

-
- Az összegzéseket tárolja, gyors az elérés
-
-
-

Hátrányai:
- A bevitt adat csak az áttöltés után jelenik meg a listákon

- A vállalat teljesítményének elemzésére alkalmas
- -

- -

–
-
- yors, csoportosítható lekérdezések
- -

könyvi adatokkal
-
- Tervek felvitele, tervezés
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OLAP nélkül

0 %

Modellezés, elemzés, kontroll

Modellezés, elemzés, kontroll     20%

Az ADAM Szám- és Ügyviteli Programrendszer Controlling modulja az 
alábbi szempontokból tárgyalható: 

1. Mérleg és eredmény kimutatás 

-
-
-

szak mérlegadatainak összehasonlítására is. 
2. Gyorsjelentés 
A gyorsjelentés egy olyan speciális egyoldalas lekérdezés, mely paramé-

másrészt az analitikus nyilvántartásokból (pl. készlet) és kalkulációkból (el nem 
számolt árfolyam- - bevételek és ráfordí-
tások különbözetét - képes összeállítani. Nincs szükség, tehát az értékcsökkenés 
elszámolására, az elábé feladására és mégis

költségcsoport bontásban készül. Bevételek (belföldi eladás, export eladás, bel-
földi szolgáltatás, export szolgáltatások stb.), és ráfordítások (rezsi költségek, 
egyéb ráfordítások ELÁBÉ stb.) megoszlása százalékosan is kimutatásra kerül. 

önyvi számon-

-
lás munkavállalókkal; pénzügyi elszámolások, bankok, pénztárak, hitelek és a 

-

4. Készlet statisztika 
-statisztikák, egyrészt az árucikkek és szolgáltatások, másrészt 

a v
-
- -számonkénti összesítéssel 
-
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- – beszerzési ár) szerint 
- Szállítók forgalma költséghelyenként 
- -számonkénti összesítéssel 
- Szállítók sorrendje forgalom szerint 
-

- Beszerzési ár mellékköltség viszonya az egyes árucikkeknél (beszerzési árkal-
kuláció alkalmazása esetén) 

-
- Cikkek sorrendje forgalom szerint 
- Cikkek sorrendje fedezeti összeg szerint 
-
-
-

-
kenként részletezve, amely a részletezettségn -
letve cikkenként árrés- -
lyenként (partner1) vagy partnerre összesítve (partner2) készülnek. Az alap 
készlet és számviteli rendszerhez bármelyik fent részletezett kiegészítés érte-

2.4-

-
ént.12 Most azonban 

13

a helyzet. A ter-
-
-

részeket, a termékeket csak akkor és csak olyan mennyiségben kell gyár-
tani, amikor és amilyen mennyiségben irántuk az igény felmerül. Az 

Az évtizedeken keresztül alkalmazott termelésirányítási 
-

sos elven” kapcsolódnak össze. Ez azt jelenti, hogy az egyes gyártási kereszt-
metsze -

12 -In-Time — röptében fordító) 
kompilátor lefordítja a bájtkódot natív kódra és a cache- -

-In- -programok futási se-
bességét.
13 - - éppen

-
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húzó típusú termelésirányításnak.
Azokban az esetekben, amikor a vállalati stratégia középpontjá-

ba kerül a készletérték radikális csökkentése, valamint a munkaterme-
-
-

gyártások esetén kerülhet sor, amelyek termékorientáltak és nagy 

-
legesen kitérni egy új „ time@work” szisztémára. A time@work (time 

at work) PSA (Professional Services Automation) szoftverek piaca Magyaror-
szágon most van kialakulóban. 

-
matizálják a szolgáltató - az em-

- a mérését, értékelé-
sét és számlázását. 

-
nek, gyakorlati tapasztalatai-

nak megkülönböztetése, és lényeges nyomon követni, hogy az alkalmazottak 
hogyan használják fel munkaidejüket. Ebben a szektorban jelenleg kicsi az in-
tegrált rendszerek penetrációja, sok szolgáltatóvállalatot információszigetek jel-
lemeznek - -rendszer, amelyben nyilvántartják az emberek bérét, egy 
projektmenedzsment-rendszer, amelyben a projektekre vonatkozó információ-
kat kezelik. Természetesen a legtöbb esetben ezek a cégek elkülönült számlázási 
rendszerrel is rendelkeznek. Egy PSA-rendszer mindezeket magában foglalja, 
biztosítva, hogy a legjobbat hozza ki a munkatársakból és a szolgáltatásokból, 
egyáltalán azt, hogy mindent leszámlázzanak, amit le kell számlázni. Sok szol-
gáltatóvállalat elköveti azt a hibát, hogy nem kíséri figyelemmel, milyen szol-
gáltatásokat nyújtott, és még mi az, amit nem számlázott. Ez oda vezet, hogy 
csak jóval a szolgáltatások aktualizálása után számláz, és likviditási gondok ke-
letkezhetnek. A time@work segítségével azonnal lehet számlázni, és a rendszer 

- -
luták, túlórák, nemzeti ünnepek, árkedvezmények - kezelését is. 

szoftverrel, amely az elektronikus levelekhez csatolt fájlokat kezeli. A rendszer 

szükséges hozzá. Ez egy olyan interfész az alkalmazottak kezében, amelyen ke-
resztül azonnal információhoz jutnak egymásról, 

-how- -
-
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az is, amelyet még nem. Ezt az információt természetesen projektenként is össze 

mennyit számláztak, azaz, hogy az alkalmazott mennyi profitot hozott egy hó-
napban. 

sú hozzáállás külön módszerként jelenik meg a vezetéstudo-
mányban, szintúgy, mint a logisztika. Ezeket (habár hangsúlyozottan külön 

-
nyítási integrált információs rendszerek oldaláról együtt tárgyalom.

A leginkább elfogadott nézet szerint „a logisztika az ellátási 
láncnak az a része, amely a nyersanyagok, félkészgyártmányok, kész-

-
-

-
szemlélet alkalmazása az anyagáramlás területén.
foglalkozik, mint a szállítás, tárolás, objektumok elhelyezése és elren-
dezése, gazdálkodás az anyagokkal. Az integrált logisztikai szemlélet 
az összrendszer - néha több vállalat együttese - optimumára összpon-
tosít. 

Nagyon fontos, hogy az anyagáramlás nem valósulhat meg infor-
- és kivétek, 

-
ka-rendszerek m

- -

-
lása, integráci -
gálási szintek, a szállítás, a raktározás, a készlettartás, a rendelésfeldolgozás, a 

-
kai rendszer nem hagyja érintetlenül a vállalatok szervezeti formáit, vezetési 

özi gyakorlatában jelentke-
z kutatások alapján) a logisztika részfeladatai ellátásához szükséges kutatások 
megalapozása és végzése észt döntésel készít elemzéseket végeznek, fej-
lesztési koncepciókat dolgoznak ki ipari és szolgáltatási vállalkozásoknak, álla-
mi, önkormányzati és társadalmi szervek részé ogisztikai 

moduljainak bevezetése területén.
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Cél az üzemi logisztikai rendszerek tervezése és fejlesztése, az alkalmaz-
ható elméleti módszerek, optimalizálási eljárások és számítógépes program-

érésével, 
korszer sítési javaslatok kimunkálásával. Ezen projektek keretében a „zöld me-
z s” megvalósítások mellett, az üzemekben található tartalékok feltárása és rea-
lizálása is fontos.

Egy korszer , komplex, a vállalat gazdasági-m szaki folyamatainak 
nagy részét átfogó ügyviteli programrendszer bevezetése és eredményes alkal-
mazása számos, az el készítés fázisában jelentkez feladat megoldását teszi 
szükségessé. Például az SAP ésszer m ködtetése sok esetben csak új koncep-
ció és struktúra kialakítással válik lehet vé. Tapasztalatok alapján a szükséges 
szervezeti és folyamat-változtatásokat a bevezetés el tt célszer megtenni. A 
szervezeti átalakulá által képviselt folyamatszemléletb l adódó
követelmé -
gokhoz kapcsolódó logisztikai tevékenységeinek - szükséglettervezés, beszer-
zés, készletvezetés, beérkezés, raktárgazdálkodás, számlaellen rzés – integrá-
cióját teremti meg. Ezen túl kiinduló- ill. kapcsolódási pontokat valósít meg 
más üzemgazdasági folyamatszakaszokhoz. Az elemi folyamatok kimunkálá-
sára, ill. átalakítására az SAP kompatibilitás megteremtése érdekében van szük-
ség. A folyamatok részletes kidolgozására elegend id t és energiát kell fordíta-
ni, mert ennek során kerülhetnek felszínre a m ködé
minden részletre kiterjed bevezetés-el készítési feladatterv és módszertan ki-
dolgozása a cél, amely a rendszer anyaggazdálkodási (MM) moduljának beve-
zetését nagymértékben megkönnyíti. A módszerek között szerepel a logisztikai 
folyamatok költségelemzése, alkalmazva a logisztikai folyamatok tevékenység-
elemzésének üzemgazdasági módszereit, a szervezet, folyamat és technika 
megújítási lehet ségeinek vizsgálata, értékelése és újraszervezése (reenginee-
ring) a bevezetés el készítése során. Az operatív m ködés-átalakítási javaslatok 
mellett komplex, a szolgáltatás, ellátás, anyaggazdálkodás logisztikai tevékeny-
ségeinek racionalizálására és korszer sítési irányaira vonatkozó javaslatterve-
ket is kidolgoznak, amely egyaránt tartalmaz szervezet átalakításra, valamint 
korszer raktározási, anyagellátási struktúra kialakítására szolgáló megoldáso-
kat.

2.4-5.1. Termelés modul

A termelésirányítás a rendszerben -
ján valósul meg. A modul a normatív kalkuláció eszközeivel biztosítja 

-
tásigényének és az anyagszükségletnek a meghatározását a megadott 

dusonkénti bontásban. A modul továbbá fogadja a vég-
rehajtásra vonatkozó adatokat is, amelyek az elszámolás alapját képe-
zik.
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gyors, rugalmas és gazdaságos kezelése – gészen a termék 
Termelésirányítás modulját. Egy-

hatékony, 
sokoldalú rendszer, amely bármilyen típusú termelés esetén támogatja az elem-
zési és vezérlési feladatok megoldását.

-
on-

tos dokumentumokat, tényeket és eseményeket annak teljes életciklusa alatt a 

rendszer, melynek segítségével az értékesítésre, a költségvetésre, a termeléster-
-

ztott 
ügyfél, ügyfélcsoport, földrajzi terület vagy termékcsoport szerint.

-
-

citást korlátozó bármilyen gép-, anyag- -

-
lyos szerepet kap. A módszer „lelke” egy interaktív Gantt diagram, amelyben a 

-and-drop” technikával történik. A tervezés tör-
-

mazva véges vagy végtelen kapacitásokat feltételezve.
számítási eljárást támogat, a hagyomá-

nyos eljárásoktól kezdve egészen a tevékenység-alapú költségszámításig. Tet-

grafikus eszközökkel téve jól átláthatóvá az összetett számítások költségelemeit. 
A termékek árának kalkulációjakor történeti-, aktuális- -
portok is használhatók az anyag-, munka-, gép- és rezsiköltség meghatározásá-
ra. A rendszer minden gyártási utasításra automatikusan könyveli a költségeket 
és elemzi a standardtól való eltéréseket. 

-
-

pített regisztráló berendezéseken keresztül automatikusan is bekerülhetnek a 
rendszerbe. Ez a modul felváltja a hagyományos munkalapokat és gyors kap-

-
minál, hordozható számítógép, mobiltelefon vagy vonalkód-leolvasó segítségé-



-
-

- acitásszükséglet tervezés/Anyagszükséglet ter-
vezés) komponens elkészíti a félkész termékek és késztermékek legoptimálisabb 
gyártásterveit, és elvégzi az alapanyag szükséglet kalkulációját is. Az anyag-
szükséglet tervezés a termékstruktúra, a cikktörzs adatok és a sorozat mérete-
zési szabályok (legkisebb egység költség, diszkrét sorozat, állandó sorozatmé-
ret) alapján történik. A rendszer egyéb tervezési modelleket is támogat, mint pl. 
rendelési pont, rendelés lefedési i -

-

mos termelési modellel segíti a gyártási és összesze-
relési munkák kivitelezését. A komponens a gyártási folyamatban felhasznált 

-
yamatok kiegyensúlyozásá-

nak kezelésére is, különféle funkciók segítségével. A több szinten megvalósuló 
-

követés és sars számkezelés szintén támogatva van. Az anyagjegyzék és a re-

meghatározóan.
-

felhasználó által meghatározott, struktúra szintjén. A rögzítés a keresleti és kí-
-

anyagjegyzék és ügyfél tervezés alapján készülnek. A struktúrák többször fel-
használhatók és grafikusan összehasonlíthatók standard vagy más egyedi ren-
delési struktúrákkal.

-
nyítását, a gyártás esetén a gyártási utasítás helyett a késztermék kibocsátási se-
besség használható. A lejelentések utólagos készlet aktualizálás segítségével ké-
szülnek, ami támogatja a sorozat- és sorszám-
alapanyagok, komponensek kezelését is. Az összetett termelési folyamatokat át-

-
tók. A manuális és teljesen elektromos Kanban kártyák kalkulációját, szimulá-
cióját és kivitelezését is képes kezelni a komponens.

-terve-
-tervezési folyamatokat 

is, ahol például a hasonló anyag-



enletes terme-
-

melési terv fizikai egységekben vagy pénznemekben egyaránt látható.
rendszer moduljainak alap-

hatóan és egységes módon kezeli a különféle do-
-
-

tumú dokumentumok a gyártáshoz kapcsolhatók. A dokumentumkezelési mo-
-
-

tualizálódnak.
-

szer automatikusan üzeneteket küldjön a felhasználóknak. A rendszer például 
üzenetet küldhet arról, hogy beérkezett a raktárra az anyag, melynek hiányában 
az alacsony raktárkészletre való tekintettel nem kerülhetett sor egy megrende-

-
szer felhívja a figyelmet az esetleges problémákra, amelyek ilyen módon meg-

A Scala 
rendszer, mely a legigényesebb információigényt is kielégíti. Segít a termelési 

-
nalú és ezért a rendszer rugalmas és testre szabott megoldásokat kínál a terme-
lés bármely mozzanatának megtervezésére és kivitelezésére. A Scala Termelés-

-
ási rendszerek esetében. A rendszert úgy 

-t, az 
-t és a CIM-et.

anyagigény-tervezés; munka megrendelés tervezés.
A

- A kapacitásigény tervezése
- Anyagtervezés
-
-
- Termelési statisztika
- Árkalkuláció
- Import / export modul

legfontosabb része. Ebben meghatá-
rozhatjuk az alapanyagokat, a selejtet, a melléktermékeket és a termelés egyes 



-

szimulációt az ármeghatározásban és a mérnöki munkában.
A Scala Termelésirányítás rendelkezik minden eszközzel, melyre szük-

ség lehet a termékek árának meghatározásához. Létrehozható egy saját árkal-
kulációs modell is a standard árak kiszámolására és árajánlatok készítésére. A 

-
ban tárolódik.

Az aktuális árrendszer megmutatja az eltéréseket, ellentmondásokat és a 
csekély hasznot hozó területeket és ügyfeleket.

-
a
-
-

terveket és a 
-be.

-
an faktorokat is figyelembe vesz, 

-
zett fejlesztési változtatások és a készletállapot. 

és intézkedési list

- -
megrendelés modulból vagy betáplálhatóak kézi úto
termelés esetén módosíthatjuk a kiterjedt anyagjegyzéket vagy a megrendelés 

-, vagy visszaütemezhetünk akár véges akár vég-
és az 

anyagokról.
-

egy munkamegrendelést.

-
gye
munkahelyek napi vagy heti terhelésére lebontva. Az eredmény grafikusan jele-
nik meg. 

eszközök segítségéve

biztosítását minden egyes munkamegrendelés számára, a megrendelések bein-
dítását, a megrendelési dokumentumok kinyomtatását. A munka folyamatáról 



-
lés-tervezés számára. A gyors és hatékony visszajelzés, jelentéskészítés érdeké-
ben az adatbevitelhez bar code-

hely személyzete minden termelési változásról, vagy operátori utasításról 
értesül.

A Scala Termelésirányítás tárol minden bejelentett tranzakciót, így min-
den szükséges információ rendelkezésre áll. A modul információval szolgál 

-
ka” modul felbecsülhetetlen eszközt jelent a kivitelezett munkák elemzésében 

A Scal -
-

szekapcsolva még hatékonyabban használható fel.
A Scala egy nyitott kliensszerver alapú rendszer, melyet a legmodernebb 

technológia felhasználásával fejlesztettek ki. Platformok széles körét támogatja, 
- -t és a Novell Netware-t.

2.4-5.2. Készlet modul

A logisztikai folyamatok középpontjában a készletgazdálkodás 
áll, melynek feladata a készletek mozgásainak naprakész nyilvántartá-
sa, a különféle gazdálkodói készletszintek figyelésén keresztül megvaló-

-
-

se. A készlet fogyások és igények alapján a beszerzési és gyártási folya-
matok indítása itt történik. A BMS támogatja a teljes beszerzési folya-
matot is. 

-

is. Import beszerzés esetén a különféle bonyolítási feladatokat és a vám-
okmányok készítését is nagymértékben támogatja a rendszer.

A J.D. Edwards rendszer „Készletgazdálkodás” moduljának rövid jel-
lemzése:
-
-
- Ár és önköltség nyilvántartás.
-
- Tranzitkészlet kezelése.
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Edwards rendszerben az alapfolyamatokhoz (értékesítés, beszer-
zés, termelés) tartozó készletmozgásokat az érintett modulok kezelik. Az eze-
ken kívüli, illetve a kapcsolódó mozgásokat a készletgazdálkodás modulban 
lehet átvezetni.

A készletmozgásokról részletes bejegyzés készül a készletnaplóba, füg-
készletgazdálkodás, értékesítés, beszerzés). A 

– -
– automatikusan átvezetésre kerülnek a rend-

szerben. 
Edwards rendszerben megkülönböztethet

készlet és a rendelkezésre álló (elméleti) készlet. A rendelkezésre álló készlet 
meghatározását a felhasználó saját maga, telephelyenként határozhatja meg. 

felhasználó pedig eldöntheti, hogy az adott csoportba sorolt mennyiséggel 
-
-

ja a pillanatnyi, a -
-

letmennyiségeket.
-

zás funkcióval hajtható végre. A leltározás lehet raktárközpontú (adott raktár 
összes cikkére vonatkozó), vagy cikk-
helyén). A leltár eredményének elfogadása után a mennyiségi és értékbeli elté-

-
-

A Tron -
duljában azok a körülmények és események határozhatók meg, amelyek majd a 

-
iegyenlí-

-
san, vagy manuálisan készülhet. Az automatikus algoritmusok között megtalál-

gy a sokkal kifinomultabb - a
- algoritmus, de a legfontosabb, hogy a 

-
etben csak a 

kiválasztott szállító által forgalmazott cikkeket vizsgálja a rendszer, vagy az 

rendszer természetesen több szállítói rendelést fog készíteni úgy, hogy minden 
cikket attól a szállítótól fog megrendelni, amelyik azt a „legolcsóbban” szállítja 
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-

„értékét”). A manuális rendelés készítéséhez is minden segítséget biztosít a 

szállítói információk, árak, akciók stb.). A készletmennyiségeket a rendszer 
mind az adott cikk mennyiségi egységében (a mennyiségi egységhez megadott 

meghatározott készletezési napokban megmutathatja. A manuális rendelés rög-
zítésekor is használhatók az automatikus rendelésnél említett algoritmusok. Ek-

-
-

lítók rangsorolhatók és ez a rangsor felhasználható az automatikus rendelések-
ben is. A rendszer nyilvántartja az egyes szállítókhoz tartozó beszerzési árakat 

-
ban) valamint a szállítói akciókat. 

központilag elkészített rendeléseknél megadandó(k) azon telephely(ek), ame-
ly(ek)re a szállítás történik. A rendelés szétosztása telephelyekre manuálisan 
vagy automatikusan, -
léseknél különféle automatikus korlátozó-

ége, szállítónkénti rendelési keretszámok 
-

számla, stb. 
Mind a manuális mind az automatikus szállítói rendelések készítésekor 

alkalmazhatók az ún. automatikus tapadó göngyölegek. Ezek olyan a cikktörzs-

cikkhez (a tapadó göngyöleg a cikk kapcsolat egy speciális fajtája). A szoros 
kapcsolatból fakadóan az adott cikk és a hozzá kapcsolódó tapadó göngyöle-
g( -
suk stb. csak együtt, automatikusan változhat a kapcsolat leírása alapján. A cikk 

ágyazhatók. 
sek négyféle módon kerülhetnek be a rendszerbe: manuá-

lis rögzítés útján, közvetlen modemes kapcsolattal, mágneses adathordozóról és 
-

ket a készletgazdálkodási modul lefoglalja (szükség esetén a készletfoglalás ki-

-
járta után a foglalt 

-
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kus korlátozó-
kieme

-
-

so -
dálkodási modul, vagy manuálisan a felhasználó. Az így elkészített áttárolási 
utasításokról az egyes telephelyeken kijelölt felhasználók értesülnek, majd az 
áttárolási utasításo
módon végrehajtják. Az áttárolási utasításokat és azok végrehajtását természe-

A SunBusiness Készletgazdálkodás modulja a logisztikai tevékenysége-
-

lembe véve az értékesítési és beszerzési tevékenységekhez tartozó készlet aktu-
alizálási folyamatokat (pl. csomagolt állapot) . A SunAccountba a készletek 
mozgásához tartozó könyvelési tételek automatikusan kerülnek feladásra.

A cikkek törzsadatai megegyeznek az Értékesítés és Beszerzés modulban 
rögzítettekkel. A cikkek minden esetben egy raktárban kerülnek elhelyezésre, 

-
-

etátadá-
-

amelyek a számviteli alapelveknek is megfelelnek:
A lekérdezések során egyszerre több eljárás szerint is bemutathatók a készletér-
tékek. A készletmozgások tételesen és összevont formában is listáztathatók, 
többszintes rendezettségben (a mozgások tételeihez rendelt M1-M5 ill. a cikk-
törzsben a cikkekhez rendelt I1-
mozgáshivatkozások szerint). Az elemzések az analitikus kimutatásoktól a tel-
jesen összevont jelentésekig terjedhetnek, az adatok, - mint az minden más e-
lemzésnél - a rendszer -
tók. A Készletgazdálkodás modul fontos eleme a leltározási funkció, amely az 
év végi és egyéb leltározási folyamatokat segíti. A leltározási módszerek szaba-

-
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mérni a készleteket. A rendszer automatikusan kezeli a leltári többletet és hi-
ányt a könyvelési tételek feladásával együtt. A leltári ívek rendezettsége szaba-
don választható meg.

Talán a Megatrendnél a legnehezebb a logisztikával kapcsolatos terme-
lés-megoldásokat külön választani. Az Infosys Készlet modulja ágazatfügget-

végez. A vállalati készleteket üzem és raktár szinten külön raktári kartonokon, 
mennyiségben és értékben kezeli. A kartonok kezelése sarzsonként, elhelyezés 
kódonként és mennyiségi egységenként is megoldható. Az opcionális vámrak-
tár funkcióval a magánvámraktárak készletkezelése valósítható meg. A modul 
szoros kapcsolatban ál
moduljaival. A Készlet modul az Áruforgalom modullal együtt komplex lo-
gisztikai megoldást kínál. A modul támogatja a vonalkódos termékazonosítási 
rendszereket, illetve a készletgazdálkodásban használat -

-

válik a pon-
-

mat. A modul integránsan kapcsolódik a Készlet, Pénzügy, Controlling és Ter-

tevéken -
dult, melynek segítségével termelési terveket tarthatunk nyilván, illetve anyag-
utalványozási anyagszükséglet-számítási funkciókat hajthatunk végre. A szigo-
rú bizonylatolási rend következetes és átlátható áruforgalmi politikát eredmé-
nyez.

A Megatrend Termelés modulja - -
nem egy konkrét termék, hanem egy megoldás váz. A gyártási/termelési tevé-
kenységek képezik az iparvállalatok gazdálkodásának magját, az értékképzési 
folyamat gyújtópontjaként kulcsfontosságú a terület hatékonyságának kérdése. 

-
-

si folyamatokban- - inkább az egye-
di megoldások kapnak hangsúlyt. Emiatt a hatékony számítógépes termeléstá-
mogató rendszerek többsége egyedi, testreszabott kivitelben készül. Általános-

-
sek árán lehetséges, azonban ezzel is többségében csak az adott pillanatban fel-

-
lési terület az, amelynek akár mennyiségi, akár mi

- mint például 
egy gyors termékszerkezet-váltás - képes legyen helytállni. A vállalatok ver-
senyképességének érdekében a termelés-támogató informatikai rendszernek is 
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felkészültnek kell lennie a változásokra, ez pedig csak olyan egyedi termelési 
-

giai folyamatokat képesek lefedni, de figyelembe veszik az üzleti logikát és a 
vállalati stratégiát is.

-

-
dern integrált vezetés alapeleme. az elnevezés nem teljesen fedi a fogalmat. 
Mert ugyan lényeges elem, de ne

-

kerülés egyik alapfeltételévé vált. „Ahogy a 100 méteres férfi mellúszás verse-
nyében való indulás alapfeltétele, hogy férfi legyek, még nem garantálja, hogy a 
versenyt én nyerem, de ha nem teljesül, esélyem sincs rá - -
lapfeltétellé vált.”14

tirányítási filozófia. A 
-

testreszabott, tanácsadói instrukciókkal, költségtakarékosan megvaló-
-

gében a szervezetirányítás egy módja.

1. Alapok: 
-
-
- ettség 

-
- Képzés, oktatás 
-
-
-
3. Irányítási folyamatok szintje 
- A
-
-

14
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(6. ábra: TQM szervezetfejlesztési modell)

- a cég üzleti straté-
giáját támogató olyan folyamatok és rendszerek együttese, amelyeket 
alkalmazva a cég hosszú távú, profitábilis kapcsolatot képes fenntarta-
ni a rendszer által kimutatott, számára fontos ügyfelekkel.

-rendszert érdemes bevezetnie mindenkinek - azaz azoknak, akik:
- ügyfelekkel dolgoznak, 
- ahol több munkatárs is kapcsolatban áll a cég partnereivel, 
- szeretnék kiküszöbölni a munkatársak szabadságolása, betegsége esetén fel-

merü
- pontosabban szeretnék látni várható bevételeiket, 
-
- -

tó eseményeit. 

A rEVOLUTION – -
integrált ügyviteli rendszer moduljaként, 

mind önálló rendszerként, más ügyviteli rendszerhez kapcsolva is használható. 
Biztosítja mindazokat az eszközöket, amelyek segítségével a napi üzletmenettel 



kapcsolatos ügyfél-
-

dekében. 

- Partnerkapcsolatok kezelése: Partnerenként korlátlan cím, kapcsolattartó. 
-
-
- Ütemezett ügyfélesemények, ügyfél-élettörténet (nyitott és lezárt ügyek) 
- Körlevelezés (e- -dokumentum) 
- Értékesítési támogatás, értékesítés-
- Adatok áttekintése igény szerint (Partner nézet, Munkatárs nézet, Naptár 

funkció) 
-
-
-

rendszer a partnerekkel kapcsolatos minden folyamat, esemény összes informá-
rvezeti struktúra, a-

melyben – - minden egyes alkalmazott ma-

-
csolatos info -

megvalósítására, a tényleges értékesítésre. 
-követés: A rendszer felépítésének kö-

s -
delt és elvégzett munka stb., ami az adott ügyféllel kapcsolatban történt. Így a 

-
egy probléma, nagymérték -

-kezelés: A szoftver kezeli a gyakran használt levél- és e-

Értékesítési projekt-kezelés: Minden egyes -

Support tevékenység- -
-
-

-
port-támogatása segítségével összehangolhatók az értékesítési és szolgáltatási 
üzletágak.  Cél, hogy minél többet profitáljunk  a szervezetek közötti kommuni-



káció felgyorsulásából a pontos, gyors információ és visszajelzés, valamint az 
elégedett ügyfelek révén.

feladatkiosztást követ -
nyei, milyen szolgáltatásokat kapott ezidáig az adott ügyfél. Egyetlen lekérde-

-
-tervezés is.

- -
vagy kapcsolat csoportok részére -

-
nak nyomon követésére: kinek mit küldtünk ki, és mi az, ami még küldésre vár.

E- -
lyek automatikusan kapcsolhatók az ügyfél adatállományához. Az E-mail Cen-
ter tartalmazza az e-mail szabályok támogatását is: pl., fokozott keres -
ségek és e- -
lezéshez.

Egyedi lekérdezések: A rendszerben egyedi információs igény szerinti le-

vagy akár a lezárt értékesítések összesítésére.

elvesztett értékesítések, az összes telefonhívás és a befejezett tevékenységek 
száma felhasználóra vagy felhasználók csoportjára bontva is.

Az Oracle új ügyfélkapcsolat-
hazai piacra kifejlesztett e-Start vállalatirányítási alkalmazás-csomagjához, a-

megoldást. 
-Start két

ügyfélkapcsolatok kezelésében segít. Az alkalmazás ezeket a folyamatokat kor-

ikat, befizetéseiket, bejelentéseiket, illet-

-

-ben 10 millió 

1,2 milliárdos becsült értékének. Míg 2001-ben a vállalatoknál az ügyfélkapcso-
lat-men -ben számos vállalatnál 

-
-



-
Az ügyfélkapcsolat-menedzsment egységes kezelését a hazai vállatoknál 

-
szereket egészítenek ki egy-egy új elemmel, és nem egységes, komplett rend-

telje
Az e- -

-
Start négy különállóan is alkalmazható modulból áll, melyek egyenként is meg-

pénzügyi, logisztikai, kormányzati modulok sorát egészíti ki. A pénzügyi egy-
-

ben dolgozó, nagy raktár -
tásra, a harmadik egység pedig a kormányzati területen dolgozó intézmények 

-
hatják ki a cégek a számukra legszükségesebbeket, akár egyet, vagy mind a né-

-
-

mazá-
sok kiegészítésére van szükség, az is szinte minden esetben gördülékenyen ki-

-Starttal azokra 
-

dási és logisztikai tevékenységüket egységes informatikai rendszerrel lefedni. A 

-,
kereskedelmi és ügyfélszolgálati alka -

szorosan integrált megoldásai képezik. 
Az e- -

zett (a folyamatok feltérképezését, teljes dokumentáltságát és a rájuk vonatkozó 
teljes oktatási anyagot is magában foglaló), illetve az ügyfél speciális igényeihez 

- -
-

lesztésére, a tesztelésre, az üzembe helyezésre és a dokumentáció átadására. Ez 
-

latos költségek pedig töredékükre csökkennek. 



Az e- -
-

szolgálni, mégpedig három irányban: 
- támogatja a vállalat földrajzi növekedését (az új telephelyek bekapcsolása a 

- -elemzési eszközök hozzákapcsolására, 
- -

csolati alkalmazásokra, a piaccal és a vállalat saját ügyfeleivel való szorosabb 
kapcsolattarásra. 

kisebb munkaráfordítást, alacsonyabb költsé
szervezeteknél a szervezési folyamatok is megváltoznak, ami újabb megtakarí-
tást eredményezhet. 

Az e-Start használatában nincs kitüntetett piaci szektor: a csomag nem 
zárja ki, hogy például a telekommunikációs, kereskedelmi vagy államigazgatási 
ágazat közül csak az egyikben vagy a másikban alkalmazzák. Két változat ké-

A módszertan és az e-Start abból fakadó versenyképességének szemügy-
re vé -

-
bázis-
más rendszerekhez va
termék magyarországi viszonyokhoz való illeszkedése, ami a partnercégek hat-
hatós segítségével valósul meg. Az informatikai rendszerintegrátor típusú part-
nerek a terméket továbbfejlesztik, értékesítik, bevezetését, illesztési feladatait el-
végzik. 

Bár az e-Start módszertan alapján kialakított integrált vállalatirányítási 
-

Azt a folyamatot, amelynek során a szervezet alrendszereinek 
adatait, áramlási, feldolgozási és információ-
egységes rendszerszemléletben kezelve számítógéppel támogatott infor-
máció-feldolgozó folyamattá alakítjuk, információrendszer-fejlesztés-
nek (information engineering) nevezzük. 

-
zása, amelynek során a felhasználói igényeke -
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támogatott megoldást hozunk létre.15

(7 ábra: A fejlesztési háromszög)

A fejlesztési paradigma általánosan érvényes, a munkavégzést, 
munkastílust meghatározó hozzáállás, gondolkodásmód az objektív 

Általános fejlesztési elvek: 
-
- iterativitás
- elkötelezettség
- logikai-fizikai lépések szétválasztása
- a rendszer megközelítésének aspektusa (adatstruktúra, adatáramlás, esemé-

nyek hatása stb.)
- a rendszer elemzésének/tervezésének megközelítése (top-down, bottom-up)
-
- öndokumentálás
- szabványosítási törekvések
- modellezés, absztrakció
- modularitás, komponens-elv, stb.

15 -modellezés (In: http://rs1.szif.hu/IN/slide
/modszer2 /index.htm)
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(8. ábra: Az információs rendszerek fejlesztését k

Mit hoz az új évtized? Michelberger Pál tankönyvében

„Making Global Business Simple” - napjaink új jelszava ez. Nézzük, ho-
gyan értelmezi ezt a Scala Business Solutions. Kifejlesztette a kollaboratív, azaz 

- -
ányvállalatai, részlegei, partnerei és beszállítói részére, hogy az interneten ke-

üzletviteli feladataikat. Az iScala 
integrálja az internetes technológiát (elektronikus kereskedelem, private ex-

-funkciókat, így téve 
ddleware-esz-

kiemeli, hogy 

üzleti intelli
megoldásokat biztosítva a felhasználó vállalatok számára. Megjelennek a nagy 

-
dások (BIS – Business Intelligenc
kihasználó e-
vállalati folyamatok kiterjesztését a beszállítók és az ügyfelek irányába. Az in-
formatika teljesen alkalmazott tudománnyá válik. Csak más tudományterüle-
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-rendszerekhez - például a Microsoft Biz Talk 
Server 2000-rel -, így mind a formátumot, mind az adatokat képes megosztani 
az interneten, intraneten vagy másutt. 

folyamatok új-

-
mer- -biblia” szerint az üzleti folyamatok - drámai teljesítményjavulás 

- alapoktól induló újragondolását, radikális átszervezését jelen-
ti. Novotny László véleménye azonban az, hogy ma mindenki mást ért a ki-
lencvenes évek elején a vállalati világban megjelent és rendkívül gyors karriert 

- –
mondja Novotny, rögtön újabb kérdést generálva: vajon mit nevezünk alapve-

- a taktikai, stratégiai, 
- mátrixszal 

igyekszünk megadni. A legenyhébb forma a folyamatjavítás (focused improve-

is járó focused resctructuring követ.” 

-
matok újratervezése és dokumentálása a vállalat teljes keresztmetsze-
tében, követelmények és igények megfogalmazása a tervezés, kivitele-
zés, tesztelés, szállítás és támogatás fázisain keresztül.

Ehhez a Megatrendnél alkalmazott módszertan az IBM által kifejlesztett 
IBM LOVEM/CABE /Computer Aided 

és a BPE (Business Process Engineering) projektek sikerét hivatott biztosítani. A 
módszert már az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában széles körben al-
kalmazzák mind a vállalkozási, mind a kormányzati és az önkormányzati szfé-
rákban. 

-

egységesített grafikus nyelvet alkalmaz a folyamatok ábrázolására, szimbólu-
mok reprezentálják a folyamatokat, az adatfolyamokat, ezek sorrendje alkotja a 

-
a-

matok újratervezése. A folyamat utak a fogyasztótól indulnak vagy nála vég-
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-
- s elérése 
- A foglalkoztatottak moráljának javítása azzal, hogy a módszer az egyéni mun-
kát állítja a középpontba. 

A módszertant sikeresen alkalmazhatja minden olyan szervezet vagy 
vállalat:
-
-
- ahol a követelmények megfogalmazása, tervezés, kivitelezés, tesztelés, szállí-

tás és támogatás fázisain megy keresztül 
- amely súlyt fektet az ügyfelek megelégedettségére, a dolgozók moráljára, a be-

a produktivitást. 
-

chitekturális, logikai, fizikai és munka) szi -

er és 

Szakaszok Eredmények

-
jekttervezés

A probléma definiálása:
-
-

A projekt kiterjedésének 
meghatározása:
- Cél, módszer és megvalósítás
- Projektterv készítése

- Probléma megállapítás
-
- Projekt célok doku-

mentálása
- Általános projektterv

2.) Helyzetfelmérés A jelen analízise:
-
összevetése a gyakorlattal
- Végrehajtandó: adatok és 
információk beszerzése és 
rendezése

- A jelen modellje
-

3.) Elemzés, újrater-
vezés modell alternatívák:

-
- Bevezetési tervek
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- Ve
-
elkészítése

- Esettanulmány

4.) Megvalósítás A szervezet és a rendszerek 
felkészítése:
- Információs adatbázis 
bemutatása
-
- Eszközök rendszerbeállítása
- ejlesztés

- Új szervezet
- Új funkciók
- Új munkakörök

(9. ábra: Egy BPR projekt szakaszai)

-típusok definíciói:
-

szolgáló kis létszámú személyzet a szolgáltató tulajdonában van, de a 
rendszerek kialakításában a szolgáltató szerepe korlátozott. 
2. Hagyományos kihelyezés, outsourcing: a megbízó telephelyén a szol-
gáltató személyzete által nyújtott szolgáltatás. Az eszközök tulajdonjo-
ga bár gyakrabban a szolgáltatóé változó, a rendszerek kialakításá-

hogy a szolgált

4. Üzletifolyamat- -
-

lyezé - vagy 
támogató) függvénye, így a szolgáltató többnyire aktívan részt vesz a 
rendszerek kialakításában. 

-
onyabb ára miatt olcsóbban szolgáltatóhoz kihe-

lyezett tevékenység. A szolgáltató nem vesz részt a tevékenységek kiala-
kításában.
Az utóbbi években az outsourcing átmeneti költségtakarékossági eszköz-

ai elemmé vált. A cég 
döntése, hogy minden olyan tevékenységet, amely nem tartozik szorosan a saját 
profiljába, ki akar-
csökkentésével a versenyképesség és a profit javítása. Ez a változás átalakította 

is. A bérügyvitel ugyanis olyan sajátos és önálló terület, ahol nehéz gazdaságo-



55

feladatok kihelyezését. 
A költségek mérlegelésekor a kihelyezés teljes vertikumát, illetve hatását 

-
rások mellett gondolni kell az eddigi késedelmekre, hibákra és büntetésekre, a-
melyekért
nem is beszélve, hogy az outsourcing esetében csak a tényleges szolgáltatásért 
kell fizetni, így még változó munkavállalói létszám esetén is pontosan tervezhe-

tségek. 
, hogy a ki-

-náló ügyviteli rendszerébe automatikusan beépüljenek. Érdemes a 
-

szolgálta-t

-
-

-
integrált vállalatirányítási információs rendszer.
Egy vállalat üzletvitelének folyamatát ala

- -

-rendszer költséghatékony megoldást biztosít mind az imple-
me

-business alatt pontosan mit is értünk? Azért nehéz a 
válasz, mert (habár tudjuk, hogy erre haladunk tovább) a fogalmakat eddig 
még nem sikerült teljesen tisztázi. Az elektronikus kereskedelem legfontosabb a 

-
nyörei (I.) (In: w

helyesnek bizonyulnak, de az biz-

ww.prim.hu/business)
19 - -én 
(http://www.prim.hu/e-biz)



-
ni

e- Az a terület, ahol a tradicionális infor-

októberében vezette be, s az új paradigmát úgy definiálta, mint a meghatározó 
-

-
a vállalatok számára, hogy az üzletet sokkal hatékonyabban, célirányosabban 
végezzék. Az e-
foglalja a business-to-business (B2B), a business-to-consumer (B2C) és a consu-
mer-to- - legyen 
szó k - egyre nagyobb arányban használják a 

-

rra, hogy (elektronikus) kereskedelmet folytas-
sanak. 

e- Gyakran az e-business szino-
nimájaként használatos, ám ez téves megközelítés, hiszen az e-commerce annak 
csak egy szeletét képezi. Ugyanakkor sokkal többet jelent annál, mint új, online 
csatornát nyitni termékek és szolgáltatások értékesítése céljából. A beszerzés, a 

-
gyenlítése szintén az elektronikus (kereskedelmi) csatornákra terelhe

- -
ciójának lebonyolítására - használni tudja a hálózatot. 

-to- Aszerint, hogy a kül-
tó akár a kormányzat is), vállalat és fo-

gyasztók, illetve fogyasztók és fogyasztók részvételével jön-e létre, beszélhe-
tünk vállalatközi, azaz business-to-business (B2B), végfelhasználói, azaz busi-
ness-to-consumer (B2C) vagy kifejezetten a felhasználók között kialakuló con-
sumer-to-

szükséges eszközeit a hálózaton keresztül szerezze be, s akár a fizetést is azon 
keresztül bonyolítsa le. A B2C a vállalkozás és az egyén között jön létre, alapve-

pedig a termékek és szolgáltatások (például egyéni aukciók, csereberék) inter-
neten keresztül fel

c- A vállalatirányítási rend-

- kom-
ponenseik magjaként mindegyikük az internetet használja. A c-commerce a ke-

dolgozókat, az üzleti partnereket és a felhasználókat. 



e- A B2B-kereskedelemben jel-
-eladást jelenti. Az e-procurement website-ok (regiszt-

rált) felhasználói vásárlókat vagy éppen eladókat kereshetnek bizonyos termé-
at 

is meghatározhatják, vagy elektronikus árverést kezdeményezhetnek. A megol-
dás - amennyiben a készletgazdálkodás teljesen komputerizált -
teszi, hogy a vásárlás, illetve eladás automatikusan, a mindenkori igényeknek 

konkrét példát. 2001- -
d nem cserél portfóliót, 

-business szektor rendszerspecialistája akar lenni. Azaz: az Info-
sys minden szinten megoldás: mind a horizontális, mind a vertikális integráció 
révén.

-
-ter-

-business al-
kalmazást, hat -
fosys megoldáscsomag forgalmazását a Megatrend 2002. februártól kezdte meg. 
Az Infosys mint központi alkalmazás pénzügyi, számviteli, kereskedelmi és lo-

-
zásokkal és ügyfélkapcsolat-menedzsment megoldással egészül ki a csomag-

-
-Shop webáruház, Távmenedzsment és NetSzonda.

Az Iktató modul az Infosys bevált üzleti objektumrendszerének felhasz-

-
sen rendelkezésre álló Infosys-modulokkal azonban számos értékes extra funk-

-
tatandó iratokhoz a szervezetnél használatos projekt, illetve munkaszám vagy a 

-
rendelésére, amely adatokat az Infosys más moduljaiban definiáltak. Az integ-
ráltság foka a felhasználó igényei szerint egyedileg testre szabható. 

A Me -
-

-
MegaPortal e-business megoldás szá-

mos testre szabható Infosys grafikus lekérdezést, webes riportot és ún. szema-

datok megjele-
nítésére is. 



-
mzé-

modell alakítható ki. 
-

tom
telefonon, faxon vagy e- -

-
ti csoportmunkát, a gyors kiszolgálást, az optimális hibaelhárítást, és kulcsra-

A Megatrend távmenedzsment-
elektronikus kommunikációs csatornán (internet, bére -
berek távolról menedzseljék a teljes informatikai rendszert, éppúgy, mintha a 
helyszínen tartózkodnának. A megoldás révén megtakaríthatók az utazási költ-
ségek, illetve a beavatkozás azonnali megkezdésével hatékonyabbá válik a 
rendszermenedzsment. A NetSzonda hálózati biztonságtechnikai analízis háló-
zati csomagforgalmat, terhelést és intranet-, illetve internethálózati sebezhe -
get vizsgál. A NetSzonda része a hálózati topológia átvizsgálása, az IP-struktú-
ra és internetelérés elemzése, a mentés és archiválás vizsgálata, a vírusvédelmi 
megoldások vizsgálata, továbbá a hálózati elemek konfigurációjának biztonság-
technikai áttekintése.



- CSÁKI György - Ákos: A magyarországi privatizáció 10 é -
www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/tulajdon/priv2/

privfuz4.htm)
- -

- -
deutschland.de, 2001/4)

- Számvitel 2002 - Szoftverbörze szakkiállítás 2002. február 5- http://www. 
trainex.hu)

- Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Budapest, 

- Trend Monitor (Információtechnológiai t/r/endenciák) I/1-3. 2002 (In: http:// 
hirek.prim.hu/

- Vállalatirányítás 2002/1 (In: www.aplus.hu)

Továbbá az alábbi, 2002. márciusáig elérhet webhelyekhez csatolt változó cí-

-
- www.commit.hu
- www.eniac.hu
- www.euronetrt.hu
- www.intersoft.hu
- www.iqsoft.hu
- www.kfki-isys.hu
- www.megatrend.hu
- www.mrc.hu
- www.navision.hu
- www.oracle.hu
- www.portfolio.hu
- www.princess.hu
- www.revolution.hu
- www.saldo.hu
- www.sap.hu
- www.scala.hu
- www.synergon.hu
- www.szamado.hu
- www.trl.hu
- www.tron.hu
- www.wanari.hu
- www.winner.hu
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