ügyREND az irányítás kulcsa!

Az építőipari beruházó, tervező, kivitelező
vállalkozásoknak készült vállalkozásirányítási
rendszerünk néhány specifikus modulja:
 Rendszerünk legfontosabb jellemzője,
- mely megkülönbözteti más hasonló
rendszerektől, - hogy a szoftver
segítségével a vállalkozás saját belső
építésvezetési egységeit is úgy tudja
kezelni,
mintha
azok
külső
alvállalkozók lennének, így ezekre is
tud költségeket elszámolni, és látja
saját
eszközei,
erőforrásai
kihasználtságát.

ERP az Építőiparban
A Click-On Kft. 10 éve van jelen a magyar
informatikai piacon. 100%-ban magyar
tulajdonban lévő cégünk kizárólag saját
fejlesztésű szoftvereit értékesíti.
2 fő
profilunk

 ügyREND IKR Integrált Költségvetési
rendszer, mely kifejezetten önkormányzati,
költségvetési szervek és intézmények
részére készült
 ügyREND ERP Kis-, és középvállalatok
számára készült
vállalat/vállalkozásirányítási rendszer
ERP rendszerünket különösen 5 iparág
sajátosságaira fejlesztettük ki:





Gépgyártás, szerelés
Élelmiszeripar
Nyomdaipar
Kis-, és nagykereskedelem

 Építőipar

 Projektek nyilvántartása és követése –
átlátja projektjeit és naprakészen
tudja követni.
 Szerződések
nyilvántartása
–
szerződéseit
hozzárendelheti
a
projektekhez, ezzel elkerülhető az
elkallódás vagy, hogy több verzió
egyszerre legyen fellelhető.
 Projektekhez kapcsolódóan erőforrások és
eszközök lefoglalása – láthatja milyen
emberi és egyéb erőforrásokra lesz
szüksége a megvalósításhoz.
 Kihasználtság figyelés – láthatja,
melyek azok az eszközei, amelyek csak
költséget termelnek, hasznot nem.
 Külső
cégtől
bérelt
eszközök
nyilvántartása
megfelelő
költséghelyre
terhelhető,
továbbkölcsönzésre,
számlázásra
átadható
 Dolgozók nyilvántartása – dolgozók
neve, munkavégzéshez szükséges
okmányaik és azok lejárata.

 Raktárak,
raktárközi
mozgások
kezelése
–
raktárakban
tárolt
készletek
nyilvántartása,
elfekvő
készletek elkerülése érdekében.
 Munkahelyek (projektek) közötti
mozgások – eszközök közvetlen
átirányítása más munkahelyre, mellyel
elkerülhetjük azt a szervezési hibát,
hogy az eszközünket 1-2 napra
szállítjuk be a telephelyre/raktárba,
majd
újra
kiszállítjuk
más
munkahelyre.
 Garanciális
visszatartások
és
jóteljesítési garanciák kezelése különösen alvállalkozót foglalkoztató
vállalkozások tekintetében hasznos
funkció.
A rendszer egyéb funkciói:
o
o
o
o
o

Főkönyvi feladás
Bérleti számlák készítése
Termelő gépek nyilvántartása,
gépüzemnapló
Tárgyi eszköz nyilvántartás
Leltározási funkciók, stb.

A Click-On Kft. a kis-, és középvállalkozásoknak
is megfizethető áron értékesíti szoftvereit.
Mégis előfordulhat, hogy egy vállalkozás
érdeklődik ugyan az ERP iránt, de aktuálisan
nem rendelkezik megfelelő anyagi forrással.
Ebben az esetben a vállalkozás a Click-On Kft.
és együttműködő partnere segítségével –
aktuálisan a Széchenyi-terv keretében (GOP2.2.1, KMOP-1.2.5) jelentkezhet
vállalkozásfejlesztési
pályázatokra. A pályázat írásában és
menedzselésében is segítséget tudunk
nyújtani.
Amennyiben bérleti konstrukcióban szeretnék
használni ERP rendszerünket, akkor erre is van
lehetőség. A honlapunkon kiválasztható a
modulok és felhasználók száma szerint
megjelenő bérleti konstrukció.
Hogyan válasszunk vállalkozásirányítási
rendszert?









A vállalat forgalma
Alkalmazottak száma
Hardverplatform
Operációs rendszer
Támogatott nyelvek száma
Bevezetési idő
Modulok

Milyen üzleti előnyöket kínál az ERP?
 Gyorsabb és jobb üzleti döntések
 Fokozott termelékenység
 Magasabb bevétel
 Költségellenőrzés
 Bővíthetőség
 Globális elérhetőség
Az építőipari cégek számára a hatékonyság
könnyen mérhető: projektjei sikere határozza
meg a profitot.
A projektek és az ahhoz kapcsolódó
munkafolyamatok optimalizálásával nagyobb
hatékonyság érhető el, jobb lesz a projekten
dolgozó részlegek közötti kommunikáció. Az
ERP rendszer alkalmazásával a vezető(k)
minden pillanatban aktuális képet kaphat(nak)
a cégről és annak pénzügyi helyzetéről.
A Click-On Kft. az új folyamatokat nem csak
bevezeti, hanem folyamatos segítséget és
terméktámogatást nyújt annak fenntartásához
is
(Help
Desk
szolgáltatással,
jogszabálykövetéssel, hibaelhárítással).
Építőipari referenciáink:
Excell 2000 Kft.
Strabag – MML Kft.
Grabarics Kft.
Betonház Kft.
Városépítő Kft.
Moratus Építőipari Kft.
Vi-va 97 Építőipari Kft.
Domidor Kft.
MiAr Team Kft.
Elérhetőségünk: www.ugyrend.hu
Telefon: 06-1- 469-0000
Csordás Imre
E-mail: sales@click-on.hu
kereskedelmi ig.

