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Az IBSystem® alap moduljai valamint a köré épülő
opciók mellett, ahhoz szorosan illeszkedve további
termékekkel biztosítjuk a felhasználóink belső
működésének és információ igényének széleskörű
informatikai támogatását.
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IBSystem® Humán Erőforrás
Menedzsment
A Humán Erőforrás az IBSystem® önállóan is telepíthető
terméke, amely mindig az aktuális jogszabályok alapján
működik a mindenkori törvényes előírásoknak megfelelően.
Teljes körűen lefedi a munkavállalók és munkáltatók, illetve
kifizetők munkabérrel és társadalombiztosítással kapcsolatos
feladatait. Munkaügyi nyilvántartásával támogatja a vállalkozás
humánerőforrás gazdálkodását. A termék egyaránt alkalmazható
mind a néhány fős, mind a több ezer főt foglalkoztató
vállalkozásnál. A beépített jogosultság kezelő egyszerűen
biztosítja az adatok elkülönítését, biztonságos kezelését.

Főbb funkciók, jellemzők:
• munkaügyi feladatok ellátása;
• munkaszerződések és változásainak nyomon követhetősége;
• be- és kilépő dolgozók dokumentumainak kezelése;
• szabadság adatok automatikus számítása és nyilvántartása;
• határidők figyelése;
• munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha,
kiadott szerszámok nyilvántartása;
• iskolázottsági, nyelvismereti és tanfolyami adatok nyilvántartása;
• gyermekek adatainak nyilvántartása;
• vezetői engedélyek és orvosi vizsgálatok nyilvántartása;
• a dolgozók dokumentumai csatolhatók bármilyen formában
(WORD, EXCEL, PDF, JPG, PDF, stb.), tárolhatók,
lekérdezhetők és megtekinthetők;
• létszámgazdálkodást segítő listák elkészítése (átlagos
állományi létszám, dolgozói létszám, változásjelentés);
• bér - és társadalombiztosítási ellátások teljes körű számfejtése;
• állományba nem tartozók részére kifizetések elszámolása;
• munkaidőkeret kezelése;

• prémiumok, jutalmak, pótlékok, költségtérítések,
bérkorrekciók elszámolása;
• foglalkoztatási kedvezmények elszámolása;

• NYENYI adatszolgáltatás elkészítése;
• dolgozók kérésére kereseti igazolások elkészítése;
• nyomtatványaink az OEP által engedélyezettek,

• alkalmi és idénymunkás jogviszony teljes körű

OEP statisztikák elkészítése (havi, negyedéves);

elszámolása (NAV felé a be- és kijelentések);

• a KSH és a minisztériumok által előírt statisztikák

• teljesítménybér elszámolások (egyéni és csoportos);
• őstermelőkről és az ingatlan bérbeadóknak kifizetett
összegekről a havi adó és járulék bevalláshoz
szükséges adatok kezelése;

elkészíthetősége;
• magán nyugdíjpénztári igények kielégítése;
• közfoglalkoztatás elszámolása a regionális munkaügyi
központok által megadott formában;

• osztalék, osztalékelőleg, kamatjövedelem elszámolása;

• béren kívüli juttatások kezelése;

• tanulók elszámolása;

• cafeteria elszámolás – dolgozónként igénylési lehetőség;

• dolgozókat terhelő levonások, továbbá a pénzügy

• a hatóságok által előírt nyilatkozatok nyomtatása;

alrendszerben kiállított számlák kezelése;
• munkáltatóval szembeni kötelezettségek nyilvántartása
(hitelszerződés, tanulmányi szerződés,
kiadott eszközök, stb.);
• a pénzintézetek által meghatározott formátumban

• a bér, létszám és az idő adatok elemzését elősegítő
kimutatások lekérdezése. Bérgazdálkodást
segítő lekérdezések;
• bérfizetési jegyzékek, jövedelemösszesítő,
bérkartonok és egyéb kimutatások elkészítése;

a munkabérek és a dolgozót terhelő tartozások

• bérköltség felosztás és a bérfeladás a főkönyv részére;

átutalásainak elkészítése;

• éves SZJA elszámolás munkáltatói feladatai

• NAV adatszolgáltatások elkészítése:
ÉÉ08, T1041, éves SZJA elszámolás;

(M29, M30, T29).
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IBSystem® Termelés

IBSystem® Járatos Értékesítés

Az IBSystem® termék többféle gyártási terület folyamatának és felhasználói igényeinek megismerése alapján,

Jellemzően kiskereskedelmi eladóhelyeket, telephelyükön naponta kiszolgáló vállalkozások részére kifejlesztett

klasszikus termelési folyamatok támogatására került kifejlesztésre. Az alkalmazás kiszolgálja mindazt az elvárást,

termék. Kezeli a vevői igények rögzítését, járatok, boltok, naponkénti összerendelését, alkalmas a kiszolgáló járatok

ami általánosnak mondható, de lehetővé teszi a különböző gyártási sajátosságoknak megfelelő különbözőségek

optimalizálására, a szállítólevelek elszámoltatására, valamint a fuvarozói elszámolásra és a számlázásra.

illesztését is, mindezt úgy, hogy a felhasználót nem terheli az általánosításból adódó kötelező többlet feladat.
Ennek megfelelően az IBSystem® termelés opcionális funkciókkal, széleskörű, többszintű paraméterezési
lehetőséggel rendelkezik.
Főbb funkciók, jellemzők:

Termeléstervezés

Gyártási folyamatkövetés, elszámolás

•

felhasználó által meghatározott időszak kezelése;

•

csoportos vagy tételes utalvány alapú anyagkezelés;

•

elméleti és tényleges anyagszükséglet kezelése;

•

többszintű teljesítéskezelés;

•

automatikus változáskezelés;

•

hasznosítható és nem hasznosítható hulladékkezelés;

•

gyártási terv/program alapján szállítói megrendelés

•

kooperációs gyártás teljes körű leképzése;

javaslatkészítés;

•

vezérelt késztermékkezelés;

várható termelésterhelés tényleges és/vagy

•

utólagos anyagfelhasználás korrekció;

fiktív termékekre, kapacitás adatok változtatási

•

termelési program zárása;

lehetősége.

•

a keletkezett készletmozgások stornózási lehetősége.

•

Gyártás előkészítés, programozás

Értékelés, elemzések

•

gyárthatósági feltételek (elő) ellenőrzése;

•

•

vezér és félkész termelés programozása;

•

csoportos és/vagy egyedi anyag és művelet
gyártástechnológia alapú és pótutalványozás,

•

•

keretrendelések nyilvántartása;

•

rendelési tételek rugalmas átsorolása más járatra;

•

közvetlen napi rendelések felvétele;

•

áttárolási lista;

•

alapértelmezett járat boltokhoz, naponkénti

•

kiszedési lista járatonként;

bontásban;

•

járat összesítő;

•

kiegészítő rendelés kezelése;

•

szállítólevél generálás;

•

rendelés elbírálási folyamat;

•

visszáru kezelése, elszámolása, szállítólevél igazolás;

•

rendelések teljesíthetőségének automatikus

•

fuvarozói elszámolás, számla (időszakosan,

•

vizsgálata;

göngyölegre és visszárura akár külön időszakkal,

készletek, várható raktári beérkezések figyelembe

egy lépésben).

vétele Járat optimalizálás (raklap vagy súly alapján);

IBSystem® Mobil Készletkezelés

monitor (gyártások monitorozására, teljes
adattartalommal);

•

Főbb funkciók, jellemzők:

anyag és műveleti idő szükséglet termékre vagy
program egységre;

üzemi gyártástervezés;

•

napi jelentés;

gyártási programra és a keletkezett adatokra

•

utalványok lekérdezése;

vonatkozó lekérdezések.

•

terv-tényelemzés;

•

befejezetlen termelés kimutatáshoz segédlet;

•

kalkulációs segédlet, dolgozói teljesítés kimutatás stb.

A készlet asztali termináloktól fizikailag független kezelésére szolgál, lehetőséget adva ezzel közvetlenül
a készletezési helyen történő változásrögzítésre. A cikkek azonosítása elsősorban vonalkód olvasással történik,
de adott a lehetőség kézi cikk kiválasztásra is. Az alap működési elvhez kapcsolódóan vonalkódos címkék
nyomtatása megoldott. A mobil egység felhasználói választástól függően on-line (közvetlen adatkapcsolat) illetve
off-line (szakaszos adatkapcsolat) módban képes elvégezni a rögzítési feladatokat. Saját jogosultsági rendszerrel
rendelkezik, melyen belül felhasználói profilonként kerül meghatározásra az elérhető funkciók, készletezési helyek
és cikkek köre.
Főbb funkciók, jellemzők:
•

különböző típusú kiadások;

•

leltár;

•

különböző típusú bevételezések;

•

termékazonosítás, készletlekérdezés;

•

raktárközi forgalom;

•

vonalkód, QR kód kezelése.
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IBSystem® Mobil BI
A böngészőből indítható web alkalmazásunk keretén belül pénzügyi adatok, vezetői információs lekérdezések
jeleníthetők meg (akár érintő képernyős) mobiltelefonon vagy táblagépen. Mivel a lekérdezésekhez szükséges
adatok saját adatbázisban tárolódnak, így tetszőleges külső rendszerhez interface segítségével illeszthető. Saját
jogosultsági rendszerrel rendelkezik, illetve egyedi igények alapján tovább bővíthető, pl. az egyes funkcióknál
adatlefúrási lehetőséggel. Önállóan és „SaaS” szolgáltatásként is üzemeltethető.
Főbb funkciók, jellemzők:
•

partnerek adatainak megjelenítése;

•

termékek / szolgáltatások adatainak megjelenítése;

•

vevői rendelések lekérdezése;

•

vevői számlák – tételek lekérdezése;

•

szállítói számlák – tételek lekérdezése;

•

folyószámla lekérdezés;

•

bankszámla és pénztár egyenleg lekérdezés;

•

pénzügyi lekérdezések:
•

partner TOP lista;

•

termék TOP lista;

•

kintlévőségek;

•

tartozások.
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IBSystem® CRM

IBSystem® Shop

Az iCRM web alapú, általános értelemben vett partnerkapcsolati megoldás kiegészítve a partnerekkel folytatott

Az iShop egy általános webáruház. Egyszerű használhatóságával járul hozzá az ügyfelek növekvő forgalmának,

különböző szintű kommunikációk nyilvántartására szolgáló funkciókkal. Segíti a napi ügyfélkapcsolatok

jobb kihasználtságának eléréséhez. A termékek kategorizálásával, logikai rendszerezésével támogatja

menedzselését – az ügyfelekkel kapcsolatos legfontosabb információk beszerzését, rögzítését, az ügyfelekkel

a forgalmazott cikkek hatékony csoportosítását, a vásárlók könnyű tájékozódását.

történt kommunikáció legfontosabb elemeinek idősoros eltárolását, megjelenítését, valamint visszakereshetőségét.
Lehetőséget nyújt a marketing tevékenységek automatizálására is. A rendszerben könnyen kezelhető a potenciális

Az iShop alkalmazás lehetőséget biztosít értékes tartalmak megjelenítésére illetve bannerek, reklámok

ügyfelek kampányba szervezése. Az adott kampányhoz körlevelek és kérdőívek is készíthetők. Rendezvények

publikálására is. Hatékony keresőrendszerével az érdeklődő vásárlók könnyen megtalálhatják a keresett terméket,

szervezése, bonyolítása a meghívótól a regisztráción keresztül a helyszíni feladatokkal bezárólag.

információt, hírtartalmat. A vásárlásokat az egyértelmű, egymást követő folyamatok lépései segítik.

A rendszer által megoldott a feladatok munkatársaknak történő delegálására, és azok visszaigazolása, így

A webáruház mögött egy robosztus backoffice rendszer működik, mely lehetővé teszi az adatok hatékony

az események könnyen nyomon követhetők. A rendszer szerves eleme egy marketing alaptevékenységet kiszolgáló

kezelését különböző csoportos és generáló funkciókkal. Lehetőséget biztosít önálló használatra is mivel tartalmaz

modul, amely lehetővé teszi a marketing tevékenységekből származó potenciális kereskedelmi lehetőségek

egy komplett logisztikai megoldást, de tetszőleges ERP rendszerhez illeszthető.

nyilvántartását. Része továbbá a nyitott kereskedelmi ügyletek nyilvántartására és értékelésére alkalmas és a vele
szoros kapcsolatban álló, a partnerekkel folytatott kommunikációt menedzselő, és a megszületett elektronikus

Főbb funkciók, jellemzők:

dokumentumokat csatoló modul (minden egyes tevékenységhez tetszőleges elektronikus dokumentum fűzhető,
amelyek központi helyen tárolódnak). A rendszer folyamatosan nyilvántartja a lehetséges értékesítés alapvető

•

elemeit, és a számított üzleti valószínűségeket. Riportjaival a magasabb prioritásokra történő kezeletlen ügyekre
koncentrál.

több katalógus hierarchia (egy termék több

•

katalógusban több hierarchiában);
•

termék megjelenítés (részletes adatok,

termékkereső (szabadszöveges keresés, kategórián
belüli keresés);

•

termékjellemzők, képek);

hírek megjelenítése (akár termékhez, katalógushoz
kötötten helyzetérzékenyen);

A rögzített törzsek alapján, számtalan módon csoportosíthatók, rendezhetők, lekérdezhetők az adatok, ezáltal

•

termékek listázása;

•

reklámok, bannerek megjelenítése;

az értékesítési szakemberek gyorsabban jutnak pontos információkhoz A rendszer egyszerre több felhasználó

•

akciós termékek;

•

lépésenkénti vásárláskezelés;

számára biztosítja az ügyféladatokhoz való egyidejű, biztonságos hozzáférést. A rendszer előnye a hatékony

•

kiemelt termékek;

•

kosár megtekintése, módosítása;

információáramlás, a munkatársak aktivitásának követése és monitorozása, a tudatosabb értékesítési folyamatok

•

kapcsolódó, hasonló termékek;

•

fizetési módok támogatása (utánvétes fizetés,

követése, tervezése. A rendszer által egyértelmű helye van a céges feljegyzéseknek, dokumentumoknak,

•

tapadó kapcsolódó akciós termékek;

sablonoknak, jelentéseknek. A iCRM az egész cég vezetését integráló intranet portálként üzemel.

•

termékcsomagok (több termék egy csomagban,

paypal, bankkártyás fizetés);
•

csomagáron);

szállítási módok támogatása (utánvét, személyes
átvétel, egyéb szállítási módok);

•

árak kezelése (partnerhez rendelt ártípussal);

•

felhasználói regisztráció, adatkezelés;

•

bónuszpontok kezelése;

•

adminisztrátori funkciók.
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Dubium
A Dubium Foglalási Rendszer (Dubium) egy általános célú helyfoglalási és nyilvántartási rendszer. A Dubium
felkészült szinte bármilyen foglalás kezelésének teljes körű megvalósítására. Támogatja a több felhasználós és a
konkurens működést. A Dubium Foglalási Rendszer böngészőből indítható, az adatokat relációs adatbázisban tárolja.
Többszintű jogosultsági rendszer kialakításával, szerepkörönként lehet definiálni a felhasználók jogosultságait,
amely alapján egy szervezet hierarchikus működését lehet megvalósítani a Dubium keretein belül.
A Dubium használata biztosítja a foglalható tételek egységes, jellemző értékeikkel együtt történő nyilvántartását.
Rugalmasan kialakítható a különféle foglalható egységek, illetve azok jellemző típusainak, értékeinek rendszere.
A Dubium alkalmas a foglalható tételek hierarchikus kapcsolatainak, függőségeinek együttes kezelésére.
A különféle listák, lekérdezések használata biztosítja a foglalások, foglalható tételek naprakész információinak
szerzését, vezetői információk szolgáltatását.
Főbb funkciók, jellemzők:
•

alapadatok kezelése;

•

foglalások:
•

foglalható tételek keresése;

•

foglalás;

•

lekérdezések:
•

korábbi ajánlatok;

•

aktuális foglalások;

•

időszaki statisztika.

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

