Rólunk
Cégünk 2001-ben alakult. Ügyfeleink szervezeti berendezkedését modellező, irodaautomatizálási,
ügyviteli valamint irodai háttérrendszereket építünk. Az informatikai ipar azon területén dolgozunk,
ahol a mindennapos ügyfélkapcsolatok, valamint a belső munkafolyamatok hatékonyágát támogató
rendszerek fejlesztését várják el tőlünk. Munkánkat nagy körültekintéssel és elhivatottsággal
végezzük, hiszen e kritikus területeken zajló projektek, mind prioritásuk, mind fajsúlyuknál fogva a
legfelsőbb vezetői kontrol fókuszában állnak. Elhivatottságunkat a felelősséggel vállalt értékteremtés
révén megjelenő fejlődés, a kor szellemét üdvözlő megbízói elégedettség táplálja. Feladataink
teljesítésekor a szervezeti folyamatokat egy megfelelő technológiai világba kell illesztenünk. Ebben a
munkában nem csak műszaki megoldások relációiban, hanem együttműködő, ergonomikus
rendszerekben gondolkodunk. Fontosnak tartjuk, hogy a vállalati folyamatok korszerű támogatása ne
jelentsen egyet csupán a trendszerű megoldások, körültekintés nélküli alkalmazásával.
Professzionális megoldásaink alapja, hogy a nemzetközi szinten is elismert technológiákra alapozott
keretrendszereinket - a gyártó kompetenciájával - optimalizáljuk megrendelőink speciális igényeihez.

 ügyREND – ERP: Integrált Vállalatirányítási Rendszer
A szoftver fejlesztői szorosan együtt dolgoztak a versenyszféra résztvevőivel. Az évek során
megtanult letisztult folyamatokat tartalmazza a rendszer úgy, hogy ezzel együtt rugalmassága egyre
nagyobb lett. A fejlesztés során az volt a célunk, hogy a már megszerzett tudás mellé felvett új
tapasztalatainkat, további megoldás lehetőségként integráljuk az ügyREND rendszerbe.
A szoftvert a több mint 18 éves fejlesztés alatt számos új funkcióval bővítettük. Ezek mindegyike új
szolgáltatást is jelent.
Az alkalmazás alapvető célja az, hogy egyszerűbbé, átláthatóbbá és ezáltal költséghatékonnyá tegye a
munkát, valamint hatékonyan kiszolgálja az egyszerű felhasználókat és a döntéshozókat.
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ügyREND – ERP
Integrált Vállalatirányítási Rendszer alap modulok
CRM modul
Áruforgalom modul
Beszerzés és Logisztika
Pénzügyi modul
Controliing modul
Gyártás modul

Beszerzés és Logisztika
A beszerzési-logisztikai rendszer célja:
- Segítse a beszerzési, logisztikai feladatokat ellátó munkatársak munkáját, csökkentve ezzel a
szükséges munkaerő ráfordítást, lehetővé téve bizonyos munkafolyamatok automatizálását,
támogatva azok végrehajtását;
- Segítse a cég működési hatékonyságának növelését.
CIKKCSOPORTOSÍTÁS
Célja a készletek átláthatóbbá tétele, a lekérdezések, kimutatások készítésének segítése.
A rendszer lehetőséget ad a cikkek tetszőleges csoportba sorolására 3 szempont szerint is.
CIKKTÖRZS KEZELÉS
Célja a cikkek kezelésének egységessé tétele.
A rendszer lehetővé teszi a cikkek egységes kezelését, minimálisan az alábbi adatok tárolásával:
 Egyedi azonosító;
 Cikk megnevezése;
 Egyedi cikk tulajdonságok;
 Cikkcsoportba sorolás;
 Beszerzési, értékesítési adatok.
VONALKÓD
Vonalkódos adatkezelés beszerzéshez, raktári áttároláshoz valamint értékesítéshez, adatgyűjtő
használata nélkül
TÖBB RAKTÁR KEZELÉSE
Célja az üzleti folyamatok hatékonyságának növelése, a folyamatok átláthatóságának segítése.
A rendszer képes, amennyiben az szükséges, több raktár kezelésére, raktáranként tárolva az adott
raktárban található készletmennyiséget.
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KÉSZLETSZINT FIGYELÉS
Célja a gazdaságos működés, a raktárkészletek optimalizálásának segítése.
A rendszer lehetőséget ad minimális és maximális készletszintek beállítására és hozzájuk kötődő
automatikus figyelmeztetések megadására.
KÉSZLETÉRTÉK VAGY MENNYISÉGI NYILVÁNTARTÁS
Célja a menedzsment döntéseinek támogatása, és a raktárkészlet optimalizálásának elősegítése.
A rendszer lehetőséget biztosít a raktárkészlet értékbeli nyilvántartására, raktáranként, cikkenként,
cikkcsoportonként.
VISSZÁRU KEZELÉS
Célja az üzleti folyamatok rugalmasságának a biztosítása.
A rendszer lehetővé teszi a visszáru kezelését az értékesítési és beszerzési folyamatokban.
RENDELÉSI MENNYISÉG NYILVÁNTARTÁS/RAKTÁRKÉSZLET KEZELÉS
Célja a raktárkészletek optimális szinten tartása, a készletforgás tervezhetőségének növelése.
A rendszerben elérhető a várható készletek beérkezésének időpontja, mennyisége.
LELTÁROZÁS
Célja a raktárkészlet szintek ellenőrizhetőségének támogatása.
A rendszer lehetővé teszi:
 Leltárívek;
 Leltárkészlet korrekció;
 Leltárciklusok kezelését, használatát.
KEDVEZMÉNY-KEZELÉS
Célja beszerzési oldalon a folyamatok gyorsítása, a beszerzők munkájának támogatása, értékesítési
oldalon az ügyfelek rugalmas kiszolgálásának elősegítése, ügyfél-elégedettség és ügyfélmegtartási
arány növelése.
A rendszer alkalmas a kedvezmény-rendszerek és azok kombinációinak kezelésére:
 Mennyiségi kedvezmények
 Egyedi árak
 Időszaki kedvezmények
ÁRLISTA KEZELÉS
Célja a beszerzési folyamatok segítése, a cég rugalmasságának növelése.
A rendszer biztosítja:
 Beszerzési árlisták kezelését lehetőséget adva ügyfelenként egyedi árak megadására
is;
 Árlisták közvetlenül fájlból (Excel, XML, txt, csv, stb.) történő betöltését.
LOGISZTIKAI LÁNC VÉGIGKÖVETÉSE
Célja a munkavégzés segítése, egyszerűbb, hatékonyabb munkavégzés lehetővé tétele.
A rendszer támogatja a beszerzők munkáját a bizonylatok származtathatóságával (A beszerzési
bizonylatok adatait csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe, az egymást követő bizonylatok az
előzőekből származtathatók legyenek.)
Rendelés -> Szállítás -> Számlázás
PARTNER CIKKSZÁM NYILVÁNTARTÁS
Célja a beszerzési folyamatok gyorsítása.
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A rendszer lehetővé teszi a saját
partnerhez kapcsolható beszállítói cikkszámok rögzítését.

cikkszámok mellett egyedileg a

KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
Célja a tartozások teljesítésének nyomon követése, a munkafolyamatok optimalizálása, a jobb
partnerkapcsolatok kialakítása.
A rendszer partnerenként kimutatható formában tárolja a szállítói tartozásokat, figyelmeztetésekkel
jelezi kell az esedékes/lejárt számlákat, fizetési határidőket.
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