
 

Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a CONTROLSOFT Kft-nél 

• a kedvezményezett neve: CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

• a projekt címe: Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a 
• CONTROLSOFT Kft-nél 
• a szerződött támogatás összege: 23 331 100 Ft 
• a támogatás mértéke: 40 % 
• a szerződött kölcsön összege: 29 163 875 Ft 
• a kölcsön mértéke: 50% 
• a projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében Microsoft Dynamics NAV HR 

menedzsment és bérszámfejtés, Kontrolling és döntéstámogatás, Beszerzés és logisztika, 
Pénzügy, számvitel, Munkafolyamat-irányítási rendszer, Elektronikus iratkezelési rendszer, 
adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer kerül bevezetésre 
helyben telepített megoldásban. Felhő megoldásban bevezetésre kerül a Vállalati CRM, 
értékesítés, Táv- és csoportmunka támogatás, Tudásmenedzsment speciális rendszer. A 
rendszerek bevezetéséhez a szállítótól igénybe vesszük a bevezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokat, oktatásokat. Megtörténik a rendszer működősét támogató szerver és 
hálózati eszközök beszerzése is.  
A HR modul segíti a vállalatot az emberi erőforrás hatékonyabb használatában, automatizál 
munkafolyamatokat és ezzel növeli a vállalat működésének hatékonyságát. Együttműködik a 
gyártási modullal. A Kontrolling és döntéstámogatás modul alkalmas arra, hogy a gazdasági 
eseményeket nyomon kövesse, és a szolgáltatások valós fedezetét kimutassa, a 
megvalósításához szükséges tevékenységek tényleges költségeit meghatározza. Beszerzési, 
logisztikai szoftver megoldás biztosítja a beszerzési árak, a fizetési határidők és az összes egyéb 
felmerülő információ egységes struktúrában való kezelését. A Pénzügy számvitel rendszer 
számos ponton támogatja a vállalkozás finanszírozhatóságának biztosításában, segíti a tárgyi 
eszköz nyilvántartás követését, kezeli a szállítói és a vevői számlákat, főkönyvi analitikák és 
adóanalitikák készítésére alkalmas. A munkafolyamat-irányítási rendszer – különösen a 
szolgáltató- és termelőszférában – számos előnnyel jár egy vállalat számára. Az elektronikus 
iratkezelési modul biztosítja, hogy a vállaltnál előforduló minden típusú és formájú irat 
egységes szerkezetben, elektronikusan, könnyen visszakereshető formában megtalálható 



legyen. A rendszerhez elérhető mobiltechnikát használó kliensek segítségével a munkatársak 
útközben, az irodában vagy akár otthon is eredményesebben dolgozhatnak, az interneten 
keresztül is hozzáférhetnek a vállalatirányítási rendszer adataihoz. A CRM értékesítési rendszer 
egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, annak belső, 
értékesítési folyamatait támogatórendszer. A Tudásmenedzsment rendszer a dolgozók, 
felhasználók által használható közösségi felület, ahol olyan feljegyzéseket oszthatnak meg 
egymással, amelyek, mások számára hasznos információval szolgálhatnak. 
A bevezetésre kerülő komplex IT rendszer nagyban segíti a cégnél előállított termékek 
(villamos és folyamatirányító berendezések, szoftverek) és az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatások (tervezés, karbantartás, hibaelhárítás, szoftverkövetés, rendszer üzemeltetés, 
dokumentálás stb.) minőségének javítását. 
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