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VÁLLALAT IRÁNYÍTÁS KÖNNYEDÉN

EGY DINAMIKUS, INNOVATÍV VEZETÕ SZÁMÁRA
FONTOS, HOGY CÉGE MINDENNAPI MÛKÖDÉSÉNEK
SZERVEZÉSE MELLETT MARADJON ELEGENDÕ IDEJE
STRATÉGIAALKOTÁSRA, KAPCSOLATÉPÍTÉSRE ÉS
ÚJABB ÜZLETI LEHETÕSÉGEK FELKUTATÁSÁRA IS.
EBBEN NYÚJT SEGÍTSÉGET EGY KELLÕEN RUGALMAS
ÉS INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER.

Cégünk, az csaknem két
évtizede foglalkozik integrált vállalatirányítási
rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével.
Egyedi igényekre szabott szoftvereinket itthon
és külföldön, a kisvállalkozásoktól egészen a
nagyvállalatokig a legkülönfélébb
környezetben, a gazdaság számos területén
sikerrel alkalmazzák.

Korszerû vállalatirányítási megoldásaink
egyetlen átfogó, könnyen kezelhetõ
rendszerbe integrálják a cégek valamennyi
back-office-tevékenységét a
dokumentummenedzsmenttõl kezdve az
ajánlatok, szerzõdések, teljesítések kezelésén,
digitalizálásán és elektronikus jóváhagyásán
át a CRM- és marketingfunkciókig, valamint a
számviteli és kontrolling feladatokig. A
rendszer automatizálja és ütemezi a
társaságok mindennapi üzletmenetét, így a
szokásos adminisztratív teendõk nem vonják
el a figyelmet és az idõt a profittermelõ
munkafolyamatoktól.

ENIAC Computing Üzleti szoftvereinkkel együtt komplett
szolgáltatáscsomagot is kínálunk: vállalatra
szabott megoldásokkal, tanácsadással és a
nap 24 órájában elérhetõ támogatással
segítjük, hogy partnereink a lehetõ
legteljesebb mértékben kiaknázhassák a
vállalatirányítási rendszer használatával járó
elõnyöket. Mindezen felül hosting
szolgáltatásunk keretében a cégek teljes
informatikai hátterének üzemeltetésérõl is
gondoskodunk egyszerû, biztonságos és
költséghatékony módon.

Ha szeretne többet megtudni rólunk és
vállalatirányítási szoftvereinkrõl, kérjük,
látogasson el honlapunkra (www.eniac.hu),
vagy kérjen személyes prezentációt, amelynek
keretében közelebbrõl is megismerheti
szolgáltatásainkat, és választ kaphat a
rendszereink alkalmazásával kapcsolatos
kérdéseire.

Hiszünk abban, hogy a vállalatirányítási
rendszerek piacán szerzett tapasztalataink
révén sok régi partnerünkkel együtt az Ön
segítségére is lehetünk abban, hogy
könnyedebbé, hatékonyabbá, egyúttal
sikeresebbé tegye cége mûködését.

• Automatizált vállalati tevékenységek
• Átlátható üzleti folyamatok
• Könnyedebb irányítás
• Megalapozott vezetõi döntések
• Csökkenõ operatív feladatok
• Több idõ az üzletszerzésre
• Növekvõ ügyfél-elégedettség
• Sikeresebb mûködés
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A „PAPÍRMENTES IRODA” FOGALMA A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN MÁRA KÖZISMERTTÉ VÁLT. A LEVELEK, SZERZÕDÉSEK,
SZÁMLÁK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS KEZELÉSE
VALÓBAN JELENTÕSEN CSÖKKENTI A PAPÍRFELHASZNÁLÁST, S ÍGY
HOZZÁJÁRUL A TERMÉSZET MEGÓVÁSÁHOZ. EMELLETT AZONBAN
SZÁMOS TOVÁBBI ELÕNYE IS VAN.

DOKUMENTUMMENEDZSMENT
PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON



Egy korszerû DMS-rendszer a bizonylatok
digitális iktatása, jóváhagyása és tárolása
mellett lehetõvé teszi a dokumentumok
különféle szempontok szerinti rendszerezését
és elemzését, valamint történetük
megjelenítését is. E funkciók lényegesen
megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a
vállalati back-office-tevékenységet.

rendszerünk használata egysé-
gesíti a társaságnál megforduló valamennyi
dokumentum feldolgozását, archiválását és
hosszú távú kezelését. A felhasználók
bármikor és bárhonnan megnézhetik,
véleményezhetik a digitális dokumentumokat,
egyszerûen kikereshetik a szükséges iratokat,
és igazolhatják a program által akár tíz
különbözõ nyelven kiállított elektronikus
bizonylatokat, számlákat. A rendszerben tárolt
információk vizsgálatával a DMS-szoftver
önmagában is képes olyan kimutatásokat,
elemzéseket készíteni, amelyek a megalapo-
zott vezetõi döntések támogatásán keresztül
elõsegíthetik a társaság üzleti sikereit.

A program archiválási funkciója lehetõvé teszi
a papíralapú iratok szkennelését, valamint a
digitális dokumentumok iktatását és tárolását.
A különféle iratok – ajánlatok, szerzõdések,
számlák, teljesítési igazolások stb. – egy
egységes és felhasználóbarát rögzítõfelületen
keresztül vihetõk be a rendszerbe.
A többrétegû visszakereshetõség érdekében
regisztráláskor a felhasználók a törzs-
adatokból jelölhetik ki az ügyfél, a küldõ vagy
a címzett személyét, a beérkezés vagy a
küldés módját és az esemény jellegét.
A bejegyzett adatok szerzõdésekhez, projek-
tekhez vagy munkaszámokhoz kapcsolhatók,
és több más elemzési szemponttal is
kiegészíthetõk.

ENIAC DOC

Egy-egy iktatási bejegyzéshez több
dokumentum is hozzáfûzhetõ, például
szerzõdésmellékletek, tárgyalási jegyzõ-
könyvek, képek, tervrajzok. A rendszerben
nyilvántarthatók a cég szempontjából „belsõ”
és „nyilvános” bizonylatok, illetve
megjelölhetõk a „bizalmas”, „titkos” és
„szigorúan titkos” iratok is. A szoftver a
dokumentumok mellett az e-mailek
automatikus iktatását és archiválását is
megoldja, amelynek köszönhetõen a társaság
elektronikus levelezése is rendszerezetté és
könnyen visszakereshetõvé válik.

Az információáramlás menedzselése és az
események követése akkor lehet hatékony és
eredményes, ha a munkafolyamat minden
állomásán figyelemmel kísérhetõ a
dokumentumok mozgása a munkatársak és a
szervezeti egységek között. A rendszer ezért
a jogosultságoktól függõen elektronikus úton
(e-mailben vagy wapon) értesítést küld a
felhasználóknak az elolvasandó vagy
igazolandó bizonylatokról.

Az rendszer praktikus üzenõfal-
funkciója megkönnyíti a vállalaton belüli
kommunikációt is. A munkatársak egyszerûen,
on-line formában tudnak észrevételeket,
javaslatokat fûzni az egyes dokumentumok-
hoz, ami lehetõvé teszi, hogy az adott
témával, projekttel kapcsolatos kommunikáció
a késõbbiek során is bármikor visszakereshetõ
maradjon.

ENIAC DOC

ENIAC

DOCUMENT

MANAGEMENT

• Dokumentumok szkennelése
• Iratok digitális iktatása, tárolása
• Bizonylatok tíz nyelven
• Kimutatások, elemzések készítése
• Titkosítás, jogosultságkezelés
• Üzenõfal-funkció
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KÖZÉPPONTBAN
AZ ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

KORUNK KIÉLEZETT PIACI VERSENYÉBEN NEM ELÉG CSUPÁN MAGAS
MINÕSÉGÛ ÉS KEDVEZÕ ÁRÚ SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLNI. A HOSSZÚ
TÁVÚ ÜZLETI SIKERHEZ ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES AZ
ÜGYFÉLIGÉNYEK MAGAS SZINTÛ KISZOLGÁLÁSA ÉS A VEVÕK
MEGELÉGEDETTSÉGÉNEK FOLYAMATOS FENNTARTÁSA IS, AMI
JELENTÕSEN FELÉRTÉKELI A CRM SZEREPÉT.
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ENIAC

CUSTOMER RELATIONSHIP

MANAGEMENT
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A Customer Relationship Management –
magyarul ügyfélkapcsolat-kezelés – egy olyan
vállalati szintû üzleti stratégia, amely a
szervezet mûködésének középpontjába az
ügyfelek igényeit állítja, ezáltal javítva az
ügyfelek megelégedettségét és a társaság
jövedelmezõségét.

Az az információtechnológia
eszközeivel segít növelni a vállalatok ügyfél-
kezelési tevékenységének hatékonyságát.
A szoftver lefedi valamennyi, a cég és az
ügyfelek közötti kapcsolattartás szempont-
jából fontos területet: az ügyfélszolgálatot,
a marketinget és az értékesítést egyaránt.
Amellett, hogy összegyûjti és tárolja az
ügyfelekkel kapcsolatos összes információt
(például hogy mióta állnak kapcsolatban a
társasággal, mit és milyen idõközönként
szoktak vásárolni, milyen ajánlatokat kaptak,
milyen problémákkal jelentkeztek stb.), a
rendszer képes az adatokat tetszõleges
szempontok szerint csoportosítani, elemezni,
kimutatásokat és elõrejelzéseket készíteni, így
a vállalat különféle területein dolgozó
szakemberek ugyanarra a közös „tudás-
bázisra” támaszkodhatnak a munkájuk során.

A szoftverhez kapcsolható
(üzleti intelligencia) modul

segítségével az ügyfél-információk látványos
grafikonok és ábrák formájában is megjelenít-
hetõk bárhol és bármikor, akár egy iPhone-
vagy iPad-készüléken is.

ENIAC CRM

ENIAC Business
Intelligence

A szoftver magas szinten támogatja az
ügyfélszolgálat munkáját: segíti az ügyfelek
jobb megismerését, vásárlási szokásaik
feltérképezését, valamint pontos és átlátható
ügyféltörténettel is szolgál. A rendszerben az
iktatott dokumentumokkal együtt nyilván-
tartható, könnyen és gyorsan visszakereshetõ
az ügyfelekkel kapcsolatos valamennyi
esemény és adat, a telefonhívások, a
személyes megbeszélések vagy akár a
helpdesk-szolgáltatás bejelentései is.

Az megkönnyíti a marketing-
kampányok megtervezését és nyomon
követését. Használatával az ügyfelek
tetszõleges szempontok – megrendelési és
fizetési szokásaik, forgalmuk, földrajzi hely-
zetük, tevékenységük, döntéshozó képességük
stb. – szerint elemezhetõk. Az így nyert
elemzések és összetett kimutatások elõsegítik
a megalapozott marketingtervek kidolgozását.
A kampány során a kiküldött DM-levelek, a
visszajelzések, a telefonbeszélgetések, a
személyes tárgyalások és bemutatók mind
regisztrálhatók a rendszerben, ami
leegyszerûsíti a folyamatok ellenõrzését, az
eredmények kiértékelését és a tapasztalatok
késõbbi felhasználását.

Az értékesítési folyamat ajánlati szakaszában
a szoftver képes az összes ajánlati verziót
nyilvántartani: a dokumentumok szkennel-
hetõek, a CRM-bejegyzésekhez csatolhatóak,
digitális formában tárolhatóak és bármikor
visszakereshetõek. Ezek az adatok szintén
hasznos információkkal járulhatnak hozzá a
sikeres értékesítési tevékenységhez, és ezáltal
a vállalat eredményes piaci szerepléséhez.

ENIAC CRM

• Hatékony ügyfélkezelés
• Ügyfél-információk elemzése
• Marketingkampányok támogatása
• Sikeres értékesítés elõsegítése
• Ügyfél-elégedettség növelése
• Eredmények kiértékelése
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KIEGYENSÚLYOZOTT
VÁLLALATI MÛKÖDÉS

EGY KORSZERÛ VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER NAGYMÉRTÉKBEN
MEGKÖNNYÍTI A TÁRSASÁG MINDENNAPI MÛKÖDÉSÉT. SEGÍTSÉGÉVEL
EGYSZERÛBBEN ÉS GYORSABBAN ELLÁTHATÓK A SZOKÁSOS
ADMINISZTRATÍV FELADATOK, ÍGY A MENEDZSMENTNEK TÖBB IDEJE
MARAD A STRATÉGIAI KÉRDÉSEK ÁTGONDOLÁSÁRA, AZ ÚJ ÜZLETI
LEHETÕSÉGEK FELKUTATÁSÁRA.



ENIAC OMF

ENIAC
OMF

integrált vállalatirányítási rend-
szerünk hatékonyan támogatja a társaság
mûködési folyamatait a dokumentum-
menedzsmenttõl kezdve a CRM- és marketing-
funkciókon át a számviteli és kontrolling-
feladatokig. Az iktatott dokumentumok
törzsadataiból dolgozva a rendszerben
automatikusan generálhatók a különbözõ
back-office-feladatok. A szoftver jogosultságok
szerint csoportosítva osztja ki a napi teendõ-
ket (számlázás, utalás, bérszámfejtés,
telefonhívások, projektfeladatok stb.),
amelyekrõl emlékeztetõt küld a feladat
elvégzésével megbízott munkatársnak, majd
ugyanezen a panelen egy gombnyomásra el is
készíti a várakozó feladatot. A program dina-
mikus keretrendszere és egyablakos
adatbeviteli felülete egyértelmû és könnyed
alkalmazást tesz lehetõvé a felhasználók
számára.

Rugalmas felépítésébõl adódóan, az
menü- és kimutatásrendszere a munka-

társak igényei szerint állítható be. A szoftver
a jogosultságok segítségével képes személyre
szabni a kezelõi felületet, egyéni beállítási
lehetõségeket nyújtva a felhasználók számára.
A program a Microsoft által alkalmazott és
elterjedt kezelõi felületekre épül, ezért
mindenki számára egyszerûvé teszi a
tájékozódást. A szoftver bármely nemzetközi
gazdasági rendszerben kezelhetõ, mind az
Európai Unióban, mind az Egyesült Államok-
ban: az eltérõ szabályokhoz is probléma-
mentesen illeszkedik, az IFRS és az US GAAP
beszámolókat is naprakészen elkészíti.

ENIAC

OPERATION MANAGEMENT

& FINANCE

• Könnyed vállalatirányítási rendszer,
széles körû funkcionalitással

• Optimális ár-érték-teljesítmény
arányú megoldás

• A cég valamennyi üzleti
folyamatának integrált kezelése

• Az interneten keresztül bárhonnan,
bármikor elérhetõ
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Az rendszer kétféle kiépítésben
nyújt megoldást a vállalatok napi üzlet-
menetéhez kapcsolódó feladatok ellátására:

Az egy könnyed, modern
szemléletû, gyorsan bevezethetõ
vállalatirányítási rendszer, amely optimálisan
integrálja a kis- és közepes méretû társaságok
belsõ osztályainak, szervezeti egységeinek
mûködését. Használatával egyszerûbbé válik a
vállalat irányítása, a munkafolyamatok
kezelése, és a társaság rugalmasabban tud
alkalmazkodni a folyamatosan változó üzleti és
piaci elvárásokhoz.

Az egy hatékony,
komplex vállalatirányítási rendszer, amely
testre szabottan illeszkedik a nagyvállalatok
mûködési folyamataihoz. A rendszer valós
idejû rálátást nyújt a társaság egészére: a cég
tulajdonosai, vezetõi és alkalmazottai számára
gyorsan és kényelmesen elérhetõvé teszi a
mindennapi munkához és a megalapozott
döntésekhez szükséges információkat.

ENIAC OMF

ENIAC OMF Ezy

ENIAC OMF Custom
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PONTOS SZÁMVITEL,
GÖRDÜLÉKENY PÉNZÜGYEK

A TÁRSASÁG ÜZLETI FOLYAMATAI LEGINKÁBB A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
RENDSZERÉN KERESZTÜL ELLENÕRIZHETÕK ÉS ELEMEZHETÕK. EGY
MODERN, INTEGRÁLT SZÁMVITELI RENDSZER A KÖNYVELÉSI,
SZÁMLÁZÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉS A BANKI TRANZAKCIÓK
LEBONYOLÍTÁSA MELLETT SEGÍTSÉGET NYÚJT A VÁLLALAT GAZDASÁGI
HELYZETÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉBEN, ANALITIKÁK KÉSZÍTÉSÉBEN
ÉS A PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉBEN IS.



Az kétféle kiépítésben nyújt
professzionális megoldást a vállalatok komplex
számviteli feladatainak ellátására:

Az alapvetõ könyvelési
funkciókat lát el egyszerûen kezelhetõ és
költséghatékony módon. Ezt a termékünket
olyan kezdõ vagy már mûködõ cégeknek
ajánljuk, akik számára elengedhetetlen a
számviteli feladatok pontos, precíz ellátása és
támogatása. A szoftver bevezetésével a
vállalat már rövid idõ alatt eredményeket
érhet el és komoly emberi erõforrásokat
takaríthat meg.

Az valamennyi
számviteli feladatot magában foglalja a
pénzügyi nyilvántartástól kezdve a
bérszámfejtésen és az anyagnyilvántartáson
át az átfogó kontrollingfunkciókig. Ezt a
termékünket olyan cégek számára kínáljuk,
akik tevékenységük során egyedi kihívásokkal
néznek szembe. A szoftver rugalmasan
illeszkedik a vállalat elvárásaihoz,

ENIAC AB4

ENIAC AB4 Basic

ENIAC AB4 Corporate

mûködési feltételeihez, így a
felhasználók egy gyorsan
bevezethetõ, komplex rendszer

Az egy átfogó, komplex
számviteli rendszer, amely felhasználóbarát
kialakítása révén gyorsan bevezethetõ és
könnyedén használható. A program a
számviteli feladatokon belül teljes körû
megoldást kínál a gazdasági, pénzügyi
események kezelésére: digitálisan
nyilvántartja a vevõ- és szállítói számlákat és
analitikákat, kezeli a házipénztárak forgalmát,
nyomon követi a vállalat banki tranzakcióit és
egyenlegeit. Az e-bank funkciónak
köszönhetõen a rendszer szinte egy gomb
megnyomásával beolvassa a napi banki
forgalmakat. Segítségével könnyedén és
gyorsan készíthetõ kimenõ számla különbözõ
devizanemekben, akár tíz különbözõ nyelven
is. A szoftver automatikusan könyveli a
kompenzálásokat, az áfa-elõírásokat és az
árfolyamkülönbségeket.

AZ integráltsága lehetõvé teszi
az átfogó adatok egyszeres, gyors bevitelét, a
rendszerek közötti belsõ kapcsolatok, logikai
rendellenességek ellenõrzését. A szoftver
kontrollingeszközei révén a különbözõ
költségek és árbevételek alakulása
profitcentrumok, költségviselõk vagy
költséghelyek szerinti bontásban, forintban és
egyéb devizában is kimutatható és
elemezhetõ. A rendszer automatikusan
elkészíti a vállalat hivatalos kimenõ
levelezéseit, az egyenlegértesítõket, a fizetési
felszólításokat, a kompenzálásokat, a
szállítóleveleket, a számlákat és a pénztári
bizonylatokat, elõállítja az áfa-bevallásokat, a
hivatalos magyar mérleget, valamint
elektronikusan kommunikál a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal ABEV- és ANYK-szoftvereivel és a
Magyarországon ismert valamennyi banki
rendszerrel.

ENIAC AB4

ENIAC AB4

ENIAC

ACCOUNTING

& BUSINESS

• Komplex számviteli rendszer
• Felhasználóbarát kialakítás
• Elektronikus számlázás
• Átfogó kontrollingmegoldás
• Egyszeres, gyors adatbevitel
• E-bank funkció
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KONTROLLÁLT ÜZLETMENET
KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL

EGY JÓL MÛKÖDÕ KONTROLLINGRENDSZER SOKAT TEHET A VÁLLALAT
EREDMÉNYES MÛKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN. HASZNÁLATÁVAL
A CÉGVEZETÕ PONTOS KÉPET KAPHAT A TÁRSASÁG AKTUÁLIS
HELYZETÉRÕL ÉS PÉNZÜGYI FOLYAMATAINAK HOSSZABB TÁVÚ
ALAKULÁSÁRÓL. EZEK AZ INFORMÁCIÓK PEDIG ELENGEDHETETLENÜL
SZÜKSÉGESEK A MEGALAPOZOTT STRATÉGIAI DÖNTÉSEK
MEGHOZATALÁHOZ, S ÍGY VÉGSÕ SORON AZ ÜZLETI SIKERHEZ.



Integrált kontrollingrendszerünk egyik fõ
jellemzõje, hogy a vállalat meglévõ
kontrollingfolyamataihoz igazodva könnyedén,
rugalmasan alakítható, és ez lehetõvé teszi
egyedi, cégspecifikus elemzési struktúrák
létrehozását is a szoftverben. A programban
tetszõleges számú rendszerezési, gyûjtési
szempont megadható, amelyek köre a késõb-
biek során tovább bõvíthetõ vagy módosít-
ható, így a rendszer képes folyamatosan
követni a cég fejlõdését, termékstruktúrájá-
nak vagy szolgáltatási palettájának változását.

Az elemzési funkció lehetõvé teszi, hogy a
vezetõség könnyen, gyorsan tájékozódni
tudjon a cég helyzetérõl, és a korábbi
tapasztalatok alapján jó döntéseket tudjon
hozni a jövõre vonatkozóan is. A program
megkönnyíti a vállalati trendek elõrejelzését,
hozzájárul a marketingtevékenység hatékony-
ságának javulásához, a múltbeli adatok,
információk vizsgálata révén pedig elõsegíti
a pontosabb célcsoport-meghatározást.

A szoftver a kívánt szempontok (például
költségnemek, költségviselõk vagy projektek)
szerint elemzi az adatokat, elkészíti a cash-
flow-kimutatásokat és a vezetõi információs
jelentéseket, sõt olyan külföldi jelentések
(például IFRS és US GAAP) létrehozását is
megoldja, amelyekben az adatokat a magyar
könyvelési szabályoktól eltérõ kategóriákban
kell szerepeltetni.

A program lehetõvé teszi a konszolidálást,
több cég forgalmának együttes vizsgálatát, és
támogatja a holdingszerkezetben mûködõ
cégcsoportok kezelését is. A rendszer
igyekszik „egészséges” állapotban tartani a
cég adatait: figyelmeztet a bizonylatok
esetleges hiányára (így jelzi például azt is, ha
egy számlához nem tartozik szerzõdés), és
segít ezek gyors megtalálásában.

Egy dinamikus, mobilis és folyton újabb üzleti
lehetõségeket keresõ cégvezetõ számára
különösen hasznos a kontrollingrendszerhez
kapcsolható (üzleti intelligencia)
modul, amellyel a felhasználó bárhol és
bármikor azonnali, mobil üzleti információkhoz
juthat a vállalat teljesítményérõl. Az iPhone-
vagy iPad-készülékeken is megjeleníthetõ
egyedi jelentések, látványos grafikonok és
diagrammok segítségével a tulajdonos
könnyedén ellenõrizheti cége pénzmozgásait,
forgalmának alakulását, lekérheti a szükséges
ügyfél-információkat vagy tájékozódhat egy-
egy projekt aktuális állásáról. Ezzel a
megoldással kötöttségek nélkül – akár
útközben is – pontosan követhetõvé és kézben
tarthatóvá válnak a vállalat üzleti folyamatai.

ENIAC BI
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• Rugalmasan alakítható, integrált rendszer
• Cégspecifikus elemzési struktúrák
• Különféle szempontok szerinti analitikák
• Cash-flow-kimutatások
• Magyar és külföldi jelentések
• Üzleti intelligencia modul



®

W W W. E N I AC . H U

ERP-HOSTING: KÉNYELEM,
BIZTONSÁG, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

AZ ENIAC COMPUTING AZ ELSÕK KÖZÖTT JELENT MEG
HOSTINGSZOLGÁLTATÁSÁVAL A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
HAZAI PIACÁN. A HOSTING KONSTRUKCIÓ LÉNYEGE, HOGY NEM AZ
ÜGYFÉL, HANEM A SZOLGÁLTATÓ GONDOSKODIK A SZOFTVER
TELEPÍTÉSÉRÕL, KARBANTARTÁSÁRÓL, AZ ESETLEGESEN FELMERÜLÕ
PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSÁRÓL, SÕT A RENDSZER TELJES INFORMATIKAI
HÁTTERÉNEK ÜZEMELTETÉSÉRÕL IS.



A hosting segítségével az ügyfél jelentõs
erõforrásokat takaríthat meg: megszûnnek a
vállalatirányítási rendszer mûködtetésével
járó feladatok és egyszerûen tervezhetõvé
válik a rendszer használatának havi költsége.

Az
keretében partnereink egy komplex
szolgáltatáscsomagot vesznek igénybe.
A vállalatirányítási rendszer ilyenkor egy
központi szerveren fut, és internetes kapcsolat
segítségével kényelmesen és biztonságosan
elérhetõ a jogosult felhasználók számára.
A szolgáltatás hely- és idõkötöttségek nélkül,
bárhol – irodában, otthon vagy útközben – és
bármikor igénybe vehetõ. A rendszer haszná-
latához nincs szükség nagy teljesítményû
számítógépre vagy szélessávú internet-
vonalra, elegendõ hozzá egy laptop és egy
átlagos sebességû internetkapcsolat is.
Ráadásul az általunk kínált terminálszolgál-
tatás – a piacon megtalálható többi, webes
technológiára épülõ hostingkonstrukcióval
szemben – gyorsabb és gördülékenyebb
alkalmazást tesz lehetõvé, mint a jelenlegi
lokálisan kiépített hálózati megoldások.

ENIAC ERP-hostingszolgáltatás

A hostingszolgáltatás révén jelentõsen
csökkenthetõk a társaság informatikai
üzemeltetési kiadásai: a hardverre és a
szoftverlicencre fordított összegek, a
szerverszoba áramellátásának,
üzemeltetésének és légkondicionálásának
költségei. Nem kellenek a napi mentésre
használt drága és igen környezetszennyezõ
DAT-szalagok vagy adathordozók, hiszen a
rendszeres, folyamatos adatmentésrõl mi
gondoskodunk a szolgáltatást igénybe vevõ
partnerünk helyett.

Cégünk a piacon jelenleg elérhetõ
legmodernebb szervereken nyújtja ERP-
hostingszolgáltatását, amely biztonságot
jelent a külsõ sérülések – például tûzkár,
vízkár és földrengés – ellen is. Gondoskodunk
a tûzfal- és vírusvédelemrõl, valamint a
behatolás elleni védelemrõl is. Szigorú
jogosultságkezeléssel biztosítjuk, hogy a
szoftverhez csak a vállalat által engedélyezett
felhasználók férjenek hozzá, kizárólag õk
tudjanak adatokat rögzíteni és vállalati
jelentéseket lekérni. Automatikusan végezzük
a vállalatirányítási rendszer és az adatbázisok
szakszerû napi mentését, frissítését,
karbantartását, jogszabálykövetését. Ezek
mellett telefonos hotline-szolgáltatással és
technikai tanácsadással is segítjük
partnereinket.
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• Komplex szolgáltatáscsomag
• Tervezhetõ költségek
• Egyszerû elôfeltételek
• Gyors alkalmazás, távmunka
• Megbízható védelem
• Automatikus karbantartás, mentés
• Hotline-szolgáltatás
• Technikai tanácsadás
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KORSZERÛ IPARÁGI MEGOLDÁSOK

A KÜLÖNBÖZÕ IPARÁGAKBAN SZERZETT TAPASZTALATAINKNAK ÉS
CSAKNEM KÉT ÉVTIZEDES SZAKÉRTELMÜNKNEK KÖSZÖNHETÕEN
GYORSAN, SZAKSZERÛEN ÉS IPARÁGRA, SÕT: TÁRSASÁGRA SZABOTTAN
VEZETJÜK BE VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNKET PARTNEREINKNÉL.



Építõipar

Az építõiparban tevékenykedõ vállalatoknak
rendszerint gyorsan kell reagálniuk azokra a
változásokra, amelyek egy adott beruházás
költségeit, kockázatát, határidejét vagy
tartalmát érinthetik. Ráadásul, mindezt úgy
kell kezelniük, hogy közben továbbra is
zökkenõmentesen mûködjenek és megfelelõ
nyereséget termeljenek. Projektmenedzsment-
rendszerünk lehetõvé teszi az építõipari
vállalatok folyamatban lévõ projektjeinek
egyszerû nyomon követését a beruházás
minden szakaszában. Megoldásaink
kiterjednek a tervezés, az ajánlatkészítés és a
szerzõdéskötés fázisaitól kezdve a teljesítés és
a készenléti állapot ellenõrzésén át a különféle
pénzügyi és teljesítési visszatartási garanciák
hosszú távú nyilvántartására is.

Komplex rendszerünk egyebek mellett az
alábbi területeken nyújt támogatást:
• a projekt tervezett költségeinek szinten

tartása,
• a szerzõdések és azok különféle

változatainak ellenõrzése,
• a mûködési és pénzügyi kockázatok

mérséklése,
• az átláthatóság biztosítása a projekt

kezdetétõl a befejezésig,
• támogatás az anyagi és a technikai

eszközök készletnyilvántartásában,
• a beszállítók és az alvállalkozók

teljesítményének mérése, elemzése,
• a határidõk nyomon követése,
• a megvalósult beruházás költségszintjének

és nyereségességi rátájának ellenõrzése.

Ingatlangazdálkodás

Tapasztalataink szerint a sikeres
ingatlangazdálkodás két legfontosabb
alappillére a bérlõk elégedettsége és az
átlátható, kiszámítható gazdálkodás. Az
ingatlankezelés során felmerülõ valamennyi
tevékenység és feladat kezelésére megoldási
alternatívákat kínálunk partnereink számára.
Megoldásaink elõsegítik és egyszerûbbé teszik
a megbízható könyvelést, a költségelemzést, a
megfelelõ számlázási ütemezést és a
dokumentumkezelést egyaránt.

Komplex rendszerünk egyebek mellett az
alábbi területeken nyújt támogatást:
• közüzemi szerzõdések optimalizálása,

számlák ellenõrzése,
• bérleti díjak négyzetméter alapú

nyilvántartása,
• bérlõi kapcsolattartás (helpdesk),
• fizetési szokások elemzése,
• bérlõi szerzõdések csoportos számlázása,
• kintlévõségek, egyenlegértesítõk, felszólító

levelek kezelése,
• mérõórák kezelése, költségek

továbbszámlázása,
• indexálás, kauciók, garanciák és

módosulások kezelése,
• alvállalkozók megbízása, ellenõrzése,

optimalizálása,
• birtokbaadási és visszaadási leltári

jegyzõkönyvek kezelése,
• beszállítók partnerminõsítése,
• ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumok

és fényképek archiválása.

V Á L L A L AT I R Á N Y Í T Á S K Ö N N Y E DÉ N 17



Pénzügyi szektor

A pénzügyi szektorban aligha van
olyan vállalkozás, amelyet ne érintett
volna kedvezõtlenül az elmúlt évek
pénzügyi-gazdasági válsága. E
vállalkozások jövedelmezõségének és
versenyképességének fenntartása
érdekében most talán minden
korábbinál fontosabb a
költséghatékony és rugalmas
üzletmenet biztosítása. Az általunk
kínált integrált vállalatirányítási
rendszer teljes körû és biztonságos
megoldást kínál a pénzügyi
szolgáltató szektorban mûködõ
vállalatok, biztosítási cégek,
alapkezelõk komplett back-office-
tevékenységének elvégzésére. A
szoftver divíziós rendszere lehetõvé
teszi konszolidált jelentések és
kimutatások készítését a
holdingszerkezetû vállalatok,
vállalatcsoportok számára. A szoftver
egy igazi nemzetközi alkalmazás,
amely többnyelvû menü- és
kimutatásrendszerrel rendelkezik,
többszintû devizakezelésre alkalmas
és a külföldi (IFRS, US GAAP)
jelentési kötelezettségeknek is
maradéktalanul megfelel.

Néhány példa a rendszerünk által
támogatott területekre:
• CRM – ügyfélközpontú folyamatok,
• MIS – kockázat- és

nyereségkezelés,
• számla- és szerzõdéskövetés,
• a döntéselõkészítés javítása.

Közmûszolgáltatás

A közmûszolgáltatók a világon szinte
mindenütt nagy piaci nyomás alatt
mûködnek: a szigorodó
környezetvédelmi és kormányzati
szabályozásnak, valamint a növekvõ
fogyasztói elvárásoknak egyszerre
kell megfelelniük, ráadásul lehetõleg
változatlan árszint mellett.
Szoftvereink precíz és rugalmas
megoldást kínálnak a
közmûszolgáltatók tevékenységével
összefüggõ, adminisztratív jellegû
igények kezelésére.

Komplex rendszerünk egyebek
mellett az alábbi területeken nyújt
támogatást:
• ügyfelek, címek, mérõórák

nyilvántartása,
• szerzõdések és módosulások

kezelése,
• tömeges számlázás,
• rész- és elszámoló számla

készítése a fogyasztás alapján,
• digitalizált bizonylatkezelés,
• helpdesk és CRM-funkciók,
• e-bank (csoportos beszedések,

csekkek elektronikus
feldolgozása),

• átfogó számviteli feladatok
végrehajtása,

• kockázatkezelés,
• kinnlevõségek kezelése és

optimalizálása,
• fizetési szokások nyomon

követése és elemzése.

Gyártás

Az adott piaci viszonyok között a
gyártó vállalkozásoknak képesnek
kell lenniük azonnal és rugalmasan
reagálni a változásokra, legyen az a
költségek, a kockázatok, a határidõ
vagy a mûszaki tartalom módosítása
a megrendelõ részérõl. Mindezt pedig
úgy kell kezelniük, hogy a vállalkozás
eközben zavartalanul mûködjön, és
megfelelõ nyereséget termeljen.
Gyártásmenedzsment-rendszerünk
megoldást kínál a gyártó cégek
nyitott rendeléseinek egyszerû és
folyamatos nyomon követésére az
ajánlatadástól kezdve a megvalósítás
valamennyi szakaszában.

Gyártó cégeknek ajánlott
vállalatirányítási megoldásunk a
következõ területeken segíti a
társaságok munkáját:
• nyilvántartja a nyitott

rendelésekhez kapcsolódó
feladatokat, gyártási
ütemezéseket,

• kezeli a rendeléseket és azok
esetleges változtatásait,

• mérsékli a mûködési és pénzügyi
kockázatokat,

• átláthatóságot biztosít a gyártás
valamennyi szakaszában,

• nyilvántartja a nyersanyagok
felhasználását a késztermék
megvalósulásáig,

• méri és elemzi az üzemek,
beszállítók és alvállalkozók
teljesítményét,

• lehetõvé teszi a határidõk, a
teljesített rendelések, a költség-
szintek és a nyereségességi ráták
ellenôrzését.
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Szolgáltatási szektor

A szolgáltatási szektor szereplõi
számára átfogó, projektalapú
szolgáltatáscsomagot kínálunk, amely
kiemelten kezeli a szektor által
leggyakrabban érintett, specifikus
feladatokat. Vállalatirányítási
rendszerünk segítséget nyújt a
szolgáltató szektor projektszemléletû
menedzseléséhez.

Néhány példa a termékünk által kínált
elônyökre:
• projektalapú szemlélet,
• feladatorientált megoldások,
• áttekinthetõ és rugalmas

erõforrás-kezelés,
• folyamatos költségelemzés,
• átfogó dokumentum- és

szerzõdéskezelés.
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Média

A média világa egyedi kihívásokkal
teli, speciális üzleti környezet, ahol a
kiadók, a reklám- és kreatív
ügynökségek, a televíziók, a rádiók,
és hirdetésifelület-üzemeltetõk éles
versenyben küzdenek az ügyfelekért.
Vállalatirányítási rendszerünk
rugalmas kiépíthetõsége lehetõvé
teszi a médiapiacon tevékenykedõ
cégek adminisztrációs
tevékenységének egyszerû és gyors
ellátását. A rendszer a televíziós
mûsorgyártás sokrétû kontrolling-
elemzéseinek kezelésétõl a
hirdetésszervezéssel, lapkiadással és
terjesztéssel kapcsolatos számviteli,
pénzügyi és marketing feladatok
elvégzésén és az elõfizetõi
szerzõdések nyilvántartásán át a
díjbekérõk elkészítéséig, illetve az
üzletkötõi jutalékok elszámolásáig a
médiavállalkozások valamennyi
feladatának adminisztratív
kiszolgálására kiválóan alkalmas.

Megoldásaink között kiemelten
foglalkozunk a következõ
területekkel:
• reklámidõ- és hirdetésifelület-

értékesítés menedzsmentje,
• kliens-, brand-, kampány- és job-

kezelés,
• digitális dokumentumkezelés,
• szerzõi jogok kezelése,
• termékfejlesztés,
• költséghatékony mûködés,
• folyamatos pénzügyi kontroll,
• kockázatkezelés,
• kintlévõség optimalizálása,
• terv-tény-összehasonlítás.

Állami szektor

A lakosság egyre több, jobb és
hatékonyabb szolgáltatást vár az
államtól, a költségvetési
intézményektõl. Megoldásaink
segítséget nyújtanak az állami
szektor szereplõinek, a költségvetési
intézményeknek ahhoz, hogy a
szûkös források mellett a lehetõ
leghatékonyabban szolgálhassák ki
ügyfeleiket. Szoftverünk a
költségvetési területen mûködõ
intézmények, államigazgatási szervek
pénzforgalmi szemléletének
megfelelõ módon biztosítja az
ügyvitel mûködését. A program
többdimenziós kimutatásrendszere
alkalmas a tervfejezetekben
részletezett forrásfelhasználások
pénzforgalmi szemléletû nyomon
követésére.

Költségvetési intézményeknek szóló
megoldásaink kiemelten kezelik a
következõ területeket:
• hatékonyabb erõforrás-kezelés,
• pénzforgalmi szemlélet,
• precíz és alapos

dokumentumkezelés,
• költséghatékony mûködés,
• felhasználóbarát és átlátható

számvitel.
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MEGGYÕZÕDÉSÜNK, HOGY EGY SIKERES VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI
RENDSZER JÓVAL TÖBB, MINT PUSZTÁN EGY JÓL MÛKÖDÕ SZOFTVER.
INNOVATÍV VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI SZOFTVEREINK MELLETT EZÉRT
OLYAN KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOT IS KÍNÁLUNK
ÜGYFELEINKNEK, AMELY ELÕSEGÍTI A VÁLLALATOK GAZDASÁGOSABB
ÉS HATÉKONYABB MÛKÖDÉSÉT.

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
A KÖNNYED VÁLLALATIRÁNYÍTÁSÉRT



Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt
fektetünk a támogató szolgáltatásokra a
termék kényelmes és felhasználóbarát
alkalmazásának elõsegítésétõl kezdve a
stratégiai tanácsadáson át az egyedi igények
megvalósításáig. Szakértõi csapatunk
elkötelezett aziránt, hogy a szoftvereink által
kínált elõnyök minél egyszerûbben és a lehetõ
legrövidebb idõ alatt értékké váljanak
partnereink számára.

Az általunk forgalmazott integrált vállalati
információs rendszer bevezetése elõtt minden
esetben feltérképezzük a társaság mûködését
és szervezeti rendjét. Az így szerzett
tapasztalatainkat a késõbbiekben
felhasználjuk a termék „testre szabása”,
vagyis a szoftver és az üzleti folyamatok
összehangolása során. Ez a felmérés egyúttal
arra is rávilágít, hogy mely területeken kell
tanácsadással segítenünk a vállalat
mûködésének optimalizálását. Tapasztalt
tanácsadóink olyan gyakorlati tudást és
folyamatorientált szemléletmódot kínálnak
partnereinknek, amelynek értéke konkrét
piaci elõnyök formájában mérhetõ.

ENIAC-START: személyre szabott
megoldás és tanácsadás

SOP: a „mindentudó” kézikönyv

ENIAC-24: ügyfélbarát
terméktámogatás

A vállalat felmérése során szerzett
tapasztalatainkat egy – az adott társaságra
szabott – mûködési szabályzatban foglaljuk
össze. Ez az úgynevezett SOP kézikönyv
(Standard Operation Procedures) részletesen
leírja a vállalati back-office-folyamatokat és
feladatköröket, javaslatot tesz a mûködési
folyamatok optimalizálására, valamint
részletesen összefoglalja mindazokat a
tudnivalókat, amelyek elõsegítik a
vállalatirányítási szoftver gyors bevezetését
és mindennapi használatát. A társaság
mûködésének változásával és a szoftver
fejlesztésével párhuzamosan a kézikönyvet is
rendszeresen felülvizsgáljuk, így az mindenkor
naprakészen segíti a felhasználók munkáját.

Szoftvereink egyszerû és gördülékeny
alkalmazása érdekében folyamatos
háttértámogatást nyújtunk partnereink
számára. Szolgáltatásunk keretében
elérhetõvé tesszük a rendszer frissítését és
jogszabálykövetését, munkatársaink pedig
gyors és szakszerû választ adnak ügyfeleink
minden kérdésére, bejelentésére.
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• Innovatív szoftverek
• Vállalatra szabott megoldások
• Folyamatok optimalizálása
• Stratégiai tanácsadás
• Naprakész SOP kézikönyv
• Folyamatos terméktámogatás
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1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 54.
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ISMERJE MEG ÖN IS AZ ENIAC COMPUTING
INNOVATÍV VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREI ÉS
ÜZLETI MEGOLDÁSAI ÁLTAL KÍNÁLT ELÕNYÖKET!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, LÁTOGASSON
EL HONLAPUNKRA, VAGY KERESSEN BENNÜNKET
BIZALOMMAL ELÉRHETÕSÉGEINKEN!

V Á L L A L AT I R Á N Y Í T Á S K Ö N N Y E DÉ N 23






