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Az OrganE kifejezetten a magyar kis és közepes vállalakozások 

ügyvitelének támogatására fejlesztett alkalmazás. Ezért a 

legfontosabb vezérelv a célcsoport igényeinek messzemenő 

figyelembevétele volt. Ennek szellemében a rendszer az alapvetően 

elvárt jogszabályi megfelelés mellett biztosítja azokat a funkciókat, 

amelyeket vállalkozások leggyakrabban használnak. Mindemellett 

moduláris felépítése és paraméterezhetősége révén lehetőséget nyújt 

az egyedi testreszabásra is.

OrganE - Vállalati Integrált Gazdálkodási Rendszer

Vállalati gazdálkodás

Vevő folyamatok támogatása

A rendszer a teljes vevő folyamat 

kezelését támogatja. Ez a vevői ajánlat-

kéréstől kezdve egészen a számla 

kiállításáig tartó bizonylat és folyó-

számla kezelést jelenti, forintban és 

devizában. A központi ár- és enged-

ménykezelés, a nagytömegben csopor-

tosan előállítható papír alapú és 

elektronikus számlakezelés normál és 

csekkes formátumban, valamint a 

késedelmi kamatszámítás ugyanúgy a 

rendszer része, mint a háromszintű 

felszólító levél és az egyenlegközlő 

előállítása is.

A vevő folyamatokhoz hasonlóan teljes 

körű szolgáltatást biztosít a rendszer. 

Kezelésre kerülnek a megrendelések 

logisztikai folyamatai, ezt követően 

pedig a kapcsolódó pénzügyi feladatok. 

A modulban történik a számlák nyilván-

tartásba vétele, iktatása, a számla 

előzményeinek rögzítése. Alkalmas a 

NAV által kiadott xml formátumban 

érkező elektronikus számlák feldolgo-

zására is. A feldolgozás után a főkönyvi 

feladással a számlák automatikusan 

könyvelhetők.

Szállító folyamatok kezelése

Informatikai stratégia

Alkalmazásaink és szolgáltatásaink lehetővé teszik a lépésről lépésre történő fejlesztést, építkezést. Az 

általunk kínált megoldásokkal megvalósíthatja vállalkozása hosszú távú, egységes alapokra épülő 

informatikai célkitűzéseit.

Rendszereink közös törzseket használva modulárisan épülnek fel, egységes munkafelületet használnak, 

stabil működés, megbízható naprakész információk, a jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelelő 

adatszolgáltatás jellemzi őket.
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ram egy termék készletének és kész-

letforgalmának több különböző tulaj-

donságadatát képes nyilvántartani. A 

rendszer így alkalmas bizományba adott 

és bizományba vett készletek kezelésére 

is. Támogatja a raktári, munkahelyi vagy 

felelősnél lévő készletek leltározását, 

azok kiértékelését, majd rendezését. A 

főkönyvi könyvelés részére a készlet-

változásról kontírozott automatikus 

feladás készíthető.

Pénzforgalomi feladatok

támogatása

A modul kezeli a forint és deviza 

bankszámlákat, valamint a forint és 

valuta pénztárakat. A kapcsolódó 

modulok előzmény tételeihez kapcsol-

hatók a pénzforgalmi tételek. Elvégzi a 

csoportos beszedési megbízások leválo-

gatását, ezek és a csekkes befizetések 

bank által  elektronikusan vissza-

érkeztetett adatainak fogadását és 

feldolgozását. A pénzügyi teljesítések 

keretében lehetőség van a követelések és 

tar tozások egymással  szembeni , 

valutanemtől független beszámítására is. 

A pénzügyi teljesítésekkel automatikusan 

kezeli az árfolyam különbözeteket, és 

ezek könyvelését. A pénztárhoz kapcso-

lódóan előállíthatók a forgalmi és elszá-

molási bizonylatok.

A modulban a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően lehetőség van a tárgyi 

eszközök mennyiségi és értékbeni 

nyilvántartására, kezelésére. A ha-

gyományos adatokon túl speciális 

eszközcsoportonként eltérő adatkörök 

használatával, csoportosító ismérvek 

alkalmazásával, egyedi és csoportos 

nyilvántartási lehetőséggel, a mozgás-

nemek rugalmas kialakításával és 

főkönyvi paraméterezésével válik haté-

kony eszközzé a számvitelhez és 

gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok 

megoldásában. Az értékcsökkenés a

Tárgyi eszköz gazdálkodás

Készletek kezelése

A vevő és szállító logisztikai folyama-

tokhoz kapcsolódik a készletkezelés 

modul, mely tetszőleges számú raktár 

készletadatainak kezelésére alkalmas. A 

készletet érintő változásoknak több 

állapotát lehet definiálni a felhasználó 

szervezet igényei szerint. A bizonylatok 

állapotok közti mozgatása elektroni-

kusan, workflow elven történik. A prog-

Szoftvermegoldásaink általános előnyei

Egyszerű kezelőfelület

Alka lmazása ink  keze lőfe lü le te i t  könnyen 

elsajátítható használat, logikus felépítés jellemzi, 

mely megkönnyíti az új felhasználók betanulását is.

ginop321.zalaszam.hu
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E speciális funkcióval a beléptető 

rendszerből átvett mozgás adatok 

alapján kimutatható dolgozónként a 

napi produktív, improduktív munkaidő. A 

munkában töltött idő munkaszámokhoz 

történő rendelésével az egyes tevé-

kenységekre, projektekre fordított idő is 

meghatározható. A hasznos vezetői 

információkon túl alapadatokat szolgál-

tat a bérelszámoláshoz is.

Bér és munkaügy

Főkönyv

A modul  b iztos í t ja  az anal i t ikák 

fe ladásainak fogadását ,  i l letve a 

rendszerben előzmény nélküli tételek 

rögzítését. Az analitikákból átvett adatok 

esetében gondoskodik az analitika és 

főkönyv szinkronjáról, szigorú összhang-

járól. Biztosítja a másodlagos tételek 

könyvelését. Az analitikához nem 

kapcsolódó tételek könyvelésének segí-

téséhez lehetőség van gazdasági 

eseményenként kontírsémák rögzítésére. 

A rendszer automatikus zárási és nyitási 

funkciókkal rendelkezik. 6-os számla-

osztályba történő könyvelés esetén, 

beállított időszakonként automatizált 

költségfelosztás végezhető. A standard 

kimutatásokon (karton, napló, kivonat) 

kívül más speciális lekérdezések is 

előállíthatók azáltal, hogy az egyes

kimutatás sorokhoz a főkönyvi számlák 

hozzárendelhetők, ezekkel matematikai 

műveletek végezhetők. Ezzel a rugalmas 

lehetőséggel lehet a mérleget és az 

eredménykimutatást is elkészíteni.

Alkalmas a szervezet munkaügyi állo-

mányának, illetve az állományon kívüli 

dolgozók munkaügyi adatainak nyilván-

tartására, béradatok kezelésére, statiszti-

kai adatszolgáltatásra.

A modullal végezhetjük el a bérelemek, 

levonások, pótlékok kezelését, adók és 

adókedvezmények számítását. Lehető-

séget ad hóközi, havi számfejtésre. 

Biztosítja az eseti és az állományon kívüli 

kifizetések elszámolását. Eleget tesz a 

jogszabályok által előír t hatósági 

adatszolgáltatási elvárásoknak.

Szoftvermegoldásaink általános előnyei

Korszerű technológia
A háromrétegű alkalmazás lehetővé teszi, hogy a 

felhasználók szokványos irodai számítógépekkel is 

dolgozhassanak robosztus szoftverrendszereken. 

Ezért az ilyen rendszerek bevezetésekor nincs 

szükség a felhasználói gépek cseréjére.

Munkaidő nyilvántartás

számviteli törvény és a társasági adó 

törvény szerint is számoltatható. A 

modul tartalmazza a leltár-előkészítés és 

kiértékelés támogatásához szükséges 

funkciókat és outputokat.

Modern Vállalkozások Programja
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Szoftverek nyilvántartása

A modul használatával megbízható, 

valós képet kaphatunk a jogtiszta 

szoftverlicencek állapotáról. A rend-

szerben a szoftverekkel kapcsolatban 

nyilvántar tásba vehető minden, a 

Business Software Alliance (BSA) által 

javasolt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

által szakmailag véleményezett ajánláson 

alapuló adat. A rendszer biztosítja a 

szoftverek számítógépekhez, illetve 

felhasználókhoz rendelését, a szoftverek 

változáskezelését, a szoftver-licencek 

bővítésének, frissítésének kezelését, a 

szof tverek ny i lvántar tásból  va ló 

kivezetését. A nyilvántartás alapján 

különböző kimutatások készíthetők a 

nyi lvántar tásba vett hardverekről 

(hardverkatalógus), szoftverekről (szoft-

verkatalógus), a szoftverek dokumen-

tációjáról, kiosztásáról, kölcsönzéséről, 

valamint a még ki nem osztott, vagy 

lejáró licencekről.

SzámlaDirekt - Elektronikus

számlakezelés

A SzámlaDirekt egy böngésző alapú 

elektronikus számlakezelő rendszer. A 

modul biztosítja az elektronikus számlák, 

számlákhoz kapcsolódó információk, 

pénzügyi teljesítések, vevő egyenlegek 

vevők részére történő megküldését. A 

vevők a SzámlaDirekt ügyfél oldalán 

regisztrálva letölthetik elektronikus 

számláikat,  számlainformációikat, 

folyószámla egyenlegüket, illetve a 

számlák rendezésére VPOS fizetést 

kezdeményezhetnek.  A modul  a

regisztrációkról és az ügyfél oldali 

műveletekről e-mail értesítést küld 

mindkét érintett fél számára, valamint 

automatikusan fizetési felszólítást 

továbbít a vevő e-mail címére.

Szoftvermegoldásaink általános előnyei

Integrált rendszer – egyszeri

adatbevitel

Rendszereink magja a központi adatbázis. A 

felhasználók ezt az egyetlen adatforrást érik el az 

adott ügyintézői modulon keresztül. Ezzel 

kiküszöböljük az adatbeviteli hibákat, és biztosítjuk, 

hogy az összes rendszerből származó információ 

minden esetben pontos és naprakész legyen.

Iratkezelés

Iratkezelő alkalmazásunk módszereiben 

és az informatikai támogatás szintjén is 

egységes, áttekinthető iratkezelési rend 

megvalósítását teszi lehetővé. Támogatja 

az iratkezelési, iktatási feladatok teljes 

vertikumát az érkeztetéstől a selejte-

zésig, átfogja a vállakozás akár több 

szervezeti egységének iratkezelési 

tevékenységét, központosított, osztott 

vagy vegyes iratkezelési rend megvaló-

sítását. Segíti a nagytömegű iratok 

feldolgozását, lehetőséget teremt a 

papír nélküli ügyintézés megvalósítá-

sához.

ginop321.zalaszam.hu
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Honlapok, webáruházak, webes alkalmazások

Webfejlesztés

Egy korszerű, felhasználó- és keresőbarát honlap működtetésével jelentősen javítható 

vállalkozásának kommunikációja és megítélése. Emellet a marketing céloknak legmegfelelőbb 

struktúrával és funkcionalitással kialakított honlap a vállalkozás üzleti eredményének jelentős 

növeléséhez járulhat hozzá. Ennek szellemében alkalmazott tervezési és fejlesztési módszerünk 

a projekt körültekintő előkészítésén, követésén és az együttes gondolkodáson alapul.

Legfőbb honlap funkciók

mobil eszközökre optimalizát 

(reszponzív) megjelenés

egyedi jogosultsági rendszer

tartalomkezelő rendszer (CMS)

űrlapok

fórum

dokumentumtár

hírlevél

honlap forgalmi statisztikák, 

elemzések

Webes alkalmazásfejlesztés

Webáruház fejlesztés

Mobil alkalmazásfejlesztés

Arculattervezés

Keresőoptimalizálás (SEO)

Linképítés

Közösségi média (Facebook, 

Google+, LinkedIn) marketing

Online marketing tanácsadás

Domain ügyintézés, webhosting, 

szerverhosting

Tartalom karbantartás, frissítés

Honlap üzemeltetés

Kapcsolódó szolgáltatások

Tapasztalataink szerint sokan még nem érzik 

magukat elég felkészültnek vállalkozásuk 

interneten való megjelenítésére, az online 

piactéren kínálkozó lehetőségek kiaknázására. 

Ezért is tekintjük fontos feladatnak, hogy 

segítsünk megérteni a honlap működését és a 

sikerességét befolyásoló tényezőket. E tudás 

b i r tokában vá lhatnak megrendelőink 

vállalkozásuk online változatának magabiztos 

irányítójává.

Modern Vállalkozások Programja
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Alkalmazás-bérlet a Zalaszám ASP Központból

ASP Központ

Az alkalmazás-bérlet (ASP) esetében szoftveralkalmazásainkat internet kapcsolaton keresztül 

veszik igénybe. Így a felhasználó a napi szakmai, ügyviteli feladatait maga látja el, míg minden 

egyéb, a szoftverek működtetéséhez kapcsolódó feladat, mint az adattárolás, adatmentés, 

szoftverfrissítés, alkalmazás és szerver infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása az ASP központ 

dolga. A paletta jogszabálykövetéssel és HelpDesk szolgáltatásokkal teljes.

Az ASP konstrukció választása költség- és erőforrás-kímélő megoldás. Jelentősen csökkenthető 

a kezdeti befektetés nagysága és a bevezetéshez szükséges idő. A felhasználónál megtakarítást 

eredményez a belső informatikai szakemberek képzési, munkaidő-ráfordítási igényének 

csökkenése is. Lényegesen kevesebb erőforrást vesz igénybe a felhasználói gépek felügyelete, 

karbantartása. Ráadásul a felhasználói PC-knek nem kell olyan paraméterekkel rendelkezniük, 

mint ha rajtuk futnának a programok.

A Zalaszám Informatika 2002-ben kezdte meg ASP központja működtetését. Szoftvereinket ma 

már több mint 600 vállalkozás és szervezet használja ASP keretei között.

Kapcsolódó szolgáltatások

Vezetői tanácsadás

Projektmenedzselés

Ügyvitelszervezés
 bevezetést követő folyamatok

 modellezése

 átállás részletes tervezése

Bevezetés

Többlépcsős képzés
 kulcsfelhasználói képzés

 általános oktatás

 helyszíni támogatás

Használatbavételt megkönnyítő adatmigrálás

Adatbiztonság

Folyamatos karbantartás, fejlesztés
 jogszabálykövetés

 komfortosítási igények figyelembe

 vétele

Üzemeltetés

Telefonos Ügyfélszolgálat
 Az egyes alkalmazói szakterületeken

 tapasztalt munkatársak állnak

 felhasználóink rendelkezésére.

Internet szolgáltatások

IP telefonközpont

Hálózattervezés, építés, menedzselés

Minőségbiztosítás

Komplex megoldások



Zalaszám Informatika Kft.

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.

Tel.: 92/502-500

Fax: 92/502-501

E-mail: info@zalaszam.hu

ginop321.zalaszam.hu

Kérjen díjtalan tájékoztatót, rendszerbemutatót!


