Innosmart Business System
Alaprendszer
termékismertető

Az IBSystem® alaprendszer egy olyan vállalatirányítási
rendszer, amely alkalmas közép és nagy vállalatok belső
folyamatai, operatív és adminisztratív tevékenységei,
valamint a vezetői döntéshozatal teljes körű
informatikai támogatására. A rendszer a különféle
iparágak speciális követelményeihez adaptálható.
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Bevezetés
Az IBSystem® egy olyan vállalatirányítási rendszer,
amely gazdag funkcionalitása révén alkalmas több
telephellyel rendelkező, közép és nagy vállalatok belső
folyamatai, operatív és adminisztratív tevékenységei,
valamint a vezetői döntéshozatal teljes körű
informatikai támogatására. A rendszer a különféle
iparágak speciális követelményeihez adaptálható.
Az IBSystem® alaprendszer, moduljai lefedik

Az IBSystem® vállalatirányítási rendszer magában

és integrálják a vállalat teljes üzleti folyamatát,

foglalja az ERP rendszerek összes előnyét:

így a pénzügy, könyvelés, beszerzés, értékesítés,
készletgazdálkodás funkcionális területeit.

• a folyamatok és az adminisztráció automatizálható;

Az alaprendszerrel integráltan működő opcióinkkal

• a szervezetről, a szervezetben lezajlott folyamatokról

és termékeinkkel biztosítjuk megrendelőink számára

az információkat strukturált módon biztosítja;

ügyviteli folyamataik széleskörű informatikai

• támogatja a felelős vállalatirányítást;

támogatását. A minden funkcióba integrált

• az adatkezelése egységes és összevont;

munkafolyamat (workflow) vezérlő és komplex

• minden adatot csupán egyszer kell bejuttatni

dokumentumkezelő megoldás segítségével tetszés

a rendszerbe és az egész rendszer számára

szerinti döntési folyamat támogatható. A rendszer

hozzáférhető;

testreszabható, rugalmas, ugyanakkor számvitelileg
zárt, könnyen kezelhető. Messzemenően alkalmazkodik
a magyar számviteli szabályokhoz, az adózási és egyéb
törvényi előírásokhoz.

• minimálissá teszi a manuális adatbevitelből
származó hibákat;
• áttekinthetőséget biztosít, működtetése gazdaságos,
hatékony, biztosítja a jobb kapacitáskihasználtságot.
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Készlet modul
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Főbb funkciók, jellemzők:

Áruforgalom modul

A Készlet modul zárt rendszerben biztosítja

• felhasználó által kialakítható, egységes kódrendszer;

Az Áruforgalom modul tetszőleges ágazati profilú vállalat

a vállalat készleteinek és azok változásainak pontos,

• tetszőleges számú szervezeti egység és raktár;

áruforgalmának – a beszerzések és értékesítések – teljes

naprakész, analitikus nyilvántartását, szabályos

• tetszőleges számú bizonylattípus használata;

körű menedzselésére alkalmas. A felhasználói üzleti

számviteli elszámolását, a raktározási munka

• tetszőleges mozgáskódok, rugalmasan megadható

logikát rugalmasan támogató megoldás segítségével

ügyviteli támogatását, és megalapozza a logisztikai

kontírozási szabályokkal;

lehetővé válik a pontos nyilvántartás, az árkedvezmények

Főbb funkciók, jellemzők:
• vevői és szállítói szerződések, árajánlatok, megrendelések, szerződések készítése és feldolgozása;
• az üzleti politikának megfelelő, testreszabható
árengedmények, felárak;
• a vevői rendelésekre, anyagutalványokra vonatkozó

folyamatokat.

• jogosultság felhasználónként és mozgáskódonként;

sokszínű rendszere, áttekinthetővé válik a teljes beszer-

Alkalmas valamennyi típusú készletmozgás rögzítésére,

• raktáron belüli tárhelyes készletkezelés;

zési és értékesítési folyamat az ajánlattól a számlázásig.

• vevői cikkszámok, megnevezések használata;

az azokhoz kapcsolódó bizonylatok létrehozására,

• készletek sarzsszám szerinti megkülönböztetése;

A modul integránsan kapcsolódik a Készlet, Pénzügy

• feltöltő rendelés használata;

nyomtatására, illetve a készletmozgások, mint

• egyedi gyári szám szerinti nyilvántartás;

és Termelés modulokhoz, ezáltal számos funkció

• diszpozíciókezelés;

gazdasági eseményeknek a felhasználó által

• készletek minősítése, minősítés függő

végigvezethető a teljes gazdálkodási tevékenységen.

• belső rendelési igények nyilvántartása, enge-

meghatározott módon történő automatikus

forgalmazhatóság;

készletfoglalások feldolgozása;

A Készlet modullal együtt komplex logisztikai megoldást

délyezése. Számla készítése, automatikus
készlet- és pénztárkezeléssel;

könyvelésére.

• tetszőleges számú jellemző érték, cikkenként;

nyújt a felhasználók részére. Opcionálisan tartalmaz egy

A modul a vállalkozás készleteit szervezeti egység

• évközi cikkszám változás kezelése;

ún. „szűkített termelés” modult, melynek segítségével

és raktár szinten, külön raktári kartonokon,

• tetszőleges számú mennyiségi egység cikkenként;

termelési terveket tarthatunk nyilván, illetve anyagutal-

séglet számítása, anyagutalvány készítése, beépülési

mennyiségben és értékben kezeli.

• árképzési algoritmusok megadási lehetősége;

ványozási anyagszükséglet-számítási, gyártáslejelentési

jegyzékek karbantartása, automatikus szállítói

A modul ágazat független, rugalmasan

• cikkenként tetszőleges számú ár használata;

és kapacitástervezési funkciókat hajthatunk végre.

rendelés generálása;

paraméterezhető, így működése könnyen illeszthető

• cikkek több szempontú csoportosítási lehetősége;

a vállalkozás szervezeti sajátosságaihoz, ügyviteli

• elszámoló áras, mérlegelt átlagáras, FIFO-s

rendjéhez, belső szabályzataihoz mind az értékelés,

készletértékelés, járulékos költségek felosztása

mind a leltározás, mind az elszámolás területén.

a bevételezésekre akár visszamenőlegesen is;
• leltározás, akár raktárrészenként is;
• úton lévő készletek kezelése;
• bizományosi készlet kezelése, elszámolása;
• a bevétel tételszintű likvidálása a szállítói számlákkal;
• egy cikkhez több csomagolási egység rendelése;
• dinamikusan paraméterezhető főkönyvi feladás;
• készletszint figyelése, elfekvő készletek figyelése,
ABC analízis;
• anyagköltség naprakész kimutatása;
• változatos lekérdezési lehetőségek;
• ipari mobil vonalkódos adatgyűjtők (pl. Psion,
Unitech) támogatása.
A modul szoros kapcsolatban áll az IBSystem®
Pénzügy, Főkönyv, Szolgáltatás, Termelés
alrendszereivel.

• opcionálisan termelési terv rögzítése, anyagszük-

• szolgáltatások rendelésének kezelése vevői és szállítói ágon, kapcsolat a szállítói számlákkal;
• kapcsolódás az operatív pénzügyi Cash–Flow
előrejelző funkcióhoz.
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Főbb funkciók, jellemzők:

Eszköz modul

A Pénzügy modul teljeskörűen támogatja a klasszikus

• vevőkkel, szállítókkal kapcsolatos elszámolások;

Az Eszköz modul biztosítja a mindenkori törvényi

pénzügyi folyamatokat, kimenő számlák, belső

• kimenő számlák, belső számlák, helyesbítő számlák

előírásoknak megfelelően az immateriális javak

számlák, helyesbítő számlák, gyűjtőszámlák készítését,
a szállítói bizonylatok tételszintű rögzítését, a vevői

készítése (adatok beemelése Készlet modulból);
• forintos és devizás, magyar és kétnyelvű

és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását.
Lehetőséget ad az éves beszámolóhoz szükséges

és szállítói folyószámlák vezetését, a napi bank-

számlaformátumok. Ismétlődő számlázások,

mellékletek, kiegészítések elkészítésére. Lehetőséget

és pénztárcsomagok kezelését, valamint a saját

„számlamásolás”;

biztosít az adó- és számviteli törvény szerinti

dolgozókkal kapcsolatos pénzügyi és gazdasági

• előlegek kezelése, előlegszámla, előleg elszámolás.

értékcsökkenési elszámolásra. Kezeli a támogatásból

Főbb funkciók:
• teljes körűen kezeli, nyilvántartja az immateriális
javakat és tárgyi eszközöket;
• elvégzi és nyilvántartja az amortizációval
kapcsolatos könyvelési és számítási feladatokat;
• egyidejűleg kezeli a számviteli-, illetve az adótörvény
szerinti értékcsökkenés elszámolást;
• értékcsökkenés elszámolásra kerülő összege

események menedzselését. Hathatós segítséget nyújt

Szabadon paraméterezhető folyószámla lekérdezés.

megvalósult eszközök speciális értékcsökkenési

a következő algoritmusokkal:

az elektronikus ÁFA bevallás elkészítéséhez. A szabadon

Határidős kintlévőség lekérdezése;

elszámolását, nyilvántartja a fejlesztési tartalék

• lineáris;

paraméterezhető folyószámla lekérdezés, határidős

• felszólító levelek, egyenlegközlők készítése;

felhasználását. Az üzleti tervezést próbaszámítási

• teljesítményarányos;

kintlévőség lista készítési lehetőség a követelések

• késedelmi kamat számítása, kamatterhelő levelek;

lehetőségekkel, a korrekt analitikát többszintű

• degresszív;

és kötelezettségek erős kontrollját teszi lehetővé.

• utalandó banki tételek leválogatása;

visszavonási opciókkal támogatja. Tetszőlegesen

• abszolút összegű;

Biztosítja a pénzügyi terület naprakész analitikáját,

• bank terminál kapcsolat;

bővíthető az eszközönként nyilvántartott adatok

• a kis értékű tárgyi eszközök egy összegű elszámolása;

időszaki Cash- Flow jelentésekkel teljeskörűen

• szállítókkal kapcsolatos elszámolások kezelése;

száma és típusa, a mozgáskódok és az ezekhez

• a terven felüli értékcsökkenés elszámolása;

támogatja a pénzgazdálkodást. A modul a vállalkozás

• pénzügyi kompenzálások kezelése;

kapcsolódó ellenőrzések és automatizmusok,

• értékcsökkenés elszámolási módjának módosítása;

üzleti filozófiájához, a partnerkezelés sajátos belső

• faktoring elszámolások;

valamint a lekérdezések száma és adattartalma.

• maradványérték figyelembe vétele;

szabályaihoz illeszthető segítséget nyújt a rendszeres

• szállítói bizonylatok tételszintű rögzítése,

A szigorú bizonylatolási rend következetes

• támogatásból megvalósuló eszközök

és egyedi pénzügyi levelezéshez (egyenlegközlő levél,
felszólító levél, kamatterhelő levél).

összekapcsolása a Készlet és Áruforgalom modullal;

és átlátható eszközgazdálkodási politikát eredményez,

értékcsökkenése;

• bank-pénztár analitika feldolgozása;

szükség szerint tetszőleges időpontbeli állapotok

• fejlesztési tartalék felhasználás nyilvántartása;

• elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása;

rekonstruálási lehetőségével.

• elvégzi a főkönyvi feladást.

• bankkártya műveletek kezelése. Időszaki
pénztárjelentés;
• pénztárbizonylatok;
• költségvetéssel kapcsolatos elszámolások:
elektronikus ÁFA bevallás, önrevízió, kompenzációs
felár, termékdíj, Intrastat;
• valuta pénztár, deviza bank forgalmak feldolgozása;
• operatív Cash - Flow előrejelzés, kimutatás;
• pénzügyi hitelkölcsön szerződések nyilvántartása;
• listázás képernyőre, nyomtatóra, Excelbe.

7

6

IBSYSTEM
vállalatirányítási
rendszer

Főkönyvi modul
A Főkönyv modul egy általánosan felhasználható,
ágazat független könyvelési program. Biztosítja,
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Főbb funkciók, jellemzők:
• szabadon felépíthető, hierarchikus, többnyelvű
számlatükör;

Rendszerkövetelmények

Adatbázis szerver hardverigénye

Az IBSystem® – SmartPortal programrendszer

A szükséges szerver méretezése alapvetően a kliensek

kétrétegű kliens-szerver architektúrán alapul,

tervezett számától valamint a várható adatforgalomtól

hogy a különböző, integrált modulokból automatikus

• vegyes könyvelési kontírozási szabályok;

széleskörűen testreszabható webes – háromrétegű –

függ, de a választott platform és a szerver egyéb

könyveléssel az adatok a megfelelő módon,

• gyűjtőkódok: főkönyvi gyűjtőkódok, munkaszám,

lekérdezési lehetőségeket tartalmazva.

feladatai is hatással vannak rá. Az adatbázis-szerverek

a megfelelő főkönyvi számlákra kerüljenek. Ezzel

megfigyelés kód stb. Cégkapcsolatok (anya-

a szintetikus nyilvántartással a rendszer minden

leányvállalat) definiálása;

pillanatban biztosítani tudja a könyvviteli rendszer

• egyszerre több év folyamatos könyvelése;

zártságát és a mérlegvalódiságot. A Főkönyv

• automatikus nyitási/zárási funkciók, elemzési

erőforrás-igényességét figyelembe véve javasolt, ha

Kliensoldali operációs rendszerek

az adatbázisszerver más szerepkört nem lát el (nem
levelező szerver, nem file szerver, stb). A mai költség

A korszerű információs rendszerekkel szemben

hatékony 4–6 processzormagú x64 szerverek akár

a rendszerbe épített automatikus könyvelési

lehetőség a rugalmasan paraméterezhető kimutatás-

támasztott alapvető követelmény a grafikus

nagyvállalati igények kiszolgálására is megfelelnek,

illetve ellenőrzési funkcióiknak köszönhetően

készítők segítségével;

felhasználói felületek által nyújtott előnyök

akár magas rendelkezésre állású klaszter megoldások

kihasználása. Ezen követelményekkel összhangban

is megvalósíthatóak ilyen alapokon.

könnyű, gyors és pontos könyvelési munkát

• tetszőleges számú és típusú jelentés összeállítása

tesz lehetővé. A szabadon, a felhasználó igényei

a könyvelési adatokból: projektelemzés,

az IBSystem® programrendszer a vállalati környezetben

szerint paraméterezhető automata költségfelosztó

utókalkuláció, különböző tevékenységek

legelterjedtebb operációs rendszereken működik,

és a kontírozási szabályokkal előre definiálható

költségeredmény kimutatása, kontrolling típusú

partnereink számára az aktuális Windows XP, Windows 7

gazdasági események hatékonnyá teszik magát

beszámolók összeállítása;

kliens oldali operációs rendszerek használatát javasoljuk.

a könyvelési munkát is, több időt hagyva az érdemi

• egyedileg meghatározott paraméterezés szerint
többféle típusú mérleg készítése. „A” és „B”

Vékony kliens megoldások

jelentéskészítő segítségével standard módon, számos

típusú eredmény-kimutatás készítése. Cash–Flow

Az IBSystem® programrendszer vékony kliensen

olyan összetett információ nyerhető ki a rendszerből,

kimutatások készítése;

keresztüli elérése is megoldott, Windows Terminál

• a főkönyv adataiból, a beszámoló kiegészítő

és operatív gazdasági döntések meghozatalához.

mellékletében előírt, továbbá egyedileg definiált

Segítségével a teljes beszámoló konzisztens módon

kimutatás készítése. Konszolidált mérleg

elkészíthető. A szoftver funkcionalitása, zártsága

készítésének támogatása;

megteremti, támogatja, esetenként megköveteli

• szabadon definiálható automata költségfelosztó.

A .net technológiájú SmartPortal használatához MS–
Sql Server (Express, 2008) és Internet Information

elemzésekre, ellenőrzésekre. A beépített dinamikus

amely hatékony segítséget biztosít optimális vezetői

Webes lekérdezés rendszerigénye

Server szükséges (v6.0 vagy újabb).

Munkaállomások hardverigénye

szerver, vagy Citrix XenApp szerver használatával.
Az IBSystem® programrendszer kliensoldalának

Adatbázis-kezelő

futtatására a ma kapható alapkiépítésű irodai PC-k
bármelyike megfelel.

Az IBSystem® a piacvezető Oracle Rdbms Server

a számviteli törvény által meghatározott számviteli

adatbázis-kezelőt használja a rendszer adatainak

Minimum konfiguráció: Kétmagos processzor (min.:

alapelvek teljesülését.

hatékony és biztonságos kezelésére. Az IBSystem®

2.2GH), 2 GB RAM, 3 GB szabad merevlemez terület.

programrendszer az Oracle adatbázis-kezelő minden

Javasolt konfiguráció: Kétmagos processzor (javasolt

a Oracle által támogatott verziójával kompatibilis,

2.6GHz vagy gyorsabb), 4 GB RAM, 3 GB szabad

az adatbázis- szervernek minden olyan szerver

merevlemez terület.

operációs rendszer választható melyet az adatbázis
gyártója támogat. Így a Windows, Linux rendszerektől

(A fentiek megválasztásánál javasolt figyelembe venni,

a nagygépes Unix változatokig terjed a választható

hogy a használni kívánt Windows XP vagy Windows 7

platformok köre.

operációs rendszer alap rendszerigénye eltérő.)
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Szolgáltatások
• bevezetési tanácsadás és támogatás;
• helyzetfelmérés, rendszerterv elkészítése;
• migráció;
• oktatás;
• kezdeti adatfeltöltés támogatása;
• adaptációs fejlesztés az IBSystem® rendszerhez;
• jogszabálykövetés;
• folyamatos fejlesztés;
• ügyviteli tanácsadás;
• egyedi, üzleti szoftverrendszerek készítése
Centura/Unify fejlesztői környezetben;
• Web, portál, OLAP és vezetőinformációs
rendszerek fejlesztése .NET Silverlight
környezetben;
• eseti munkalapos munkavégzés;
• HelpDesk szolgáltatás;
• pályázati lehetőségek figyelése, ajánlása.

Elérhetőségeink:
Budapesti iroda: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 20.
Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft.

Kecskeméti iroda: 6000 Kecskemét, Jókai utca 44.
Fax: +36 1 690 1801
E-mail: info@innosmartkft.hu
www.innosmartkft.hu
Support szolgáltatásunk elérhetőségei:
Mobil: +36 70 866 3684
E-mail: helpdesk@innosmartkft.hu

