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abas ERP Az abas Business Suite alkalmazáscsomagját a következő termékek alkotják: abas ERP gyártó 
cégeknek, abas Distribution nagykereskedőknek, disztributoroknak és szolgáltató vállalatoknak, 
valamint az abas eB e-kereskedelemhez. Az abas ERP középvállalati megoldás három rétegből 
épül fel: a külső réteg tartalmazza az összes felhasználó-specifikus testreszabást, ezalatt van az 
alkalmazás réteg az ERP szoftver standard funkcióival, valamint a mag, az adatbázis. Alapfunkciói 
közé tartozik: beszerzés és értékesítés, gyártástámogatás, anyagkezelés, pénzügy és könyvelés, 
stb. Az abas magyarországi partnere 1998 óta a jászberényi InterJNet Számitástechnikai Kft.

Gyártás, autóipar, 
elektronika, fémipar, 
sorozatgyártás, 
kereskedelem, 
feldolgozóipar és 
professzionális 
szolgáltatások

abas Software AG
www.interjnet.hu/erp_rendszer_
abas.html

Cégmenedzser Moduláris ERP megoldás kis- és középvállalatoknak, amely mobil alkalmazásból okostelefonról 
is elérhető, NonStop Riport jelentéskészítője okosórára is küld értesítéseket. A Cégmenedzser 
többek között a BISNODE (cégminősítő), a MailChimp (hírlevél küldő), Pontosfizetés (kintlévőség 
kezelő) valamint a ShopRenter (webáruház) rendszereivel, valamint a saját fejlesztésű START 
távmunka-támogató szoftverrel is összekapcsolható.

Gyártás, kereskedelem, 
szolgáltatások

Cégmenedzser Kft.
www.cegmenedzser.hu/ 
erp-szoftver/

CobraConto.NET A Cobra Computer 1986-ban alakult, magyar tulajdonban lévő szoftvercég a kis- és 
középvállalati a CobraConto.NET ügyviteli, vállalatirányítási rendszer mellett fejleszti a 
CobraSprint számlázó szoftvert, a CobraSmallCRM ügyfélkezelő rendszert, valamint a nagyobb 
vállalatok igényeit is lefedő CobraMunBér bérszámfejtő programot is. A szoftverek a gazdasági 
folyamatokkal és partnerekkel kapcsolatos információk áttekinthetőségét, a feladatok kiosztását 
és nyomon követését, valamint a hatékonyabb munkavégzést és a papírmentes működést 
támogatják, lehetőséget biztosítanak az elektronikus számla kibocsátására, a céghez beérkező 
bizonylatok elektronikus archiválására.  

Bútorgyártás, építőipar, 
kiadványterjesztés, 
közigazgatás, 
munkagép 
kereskedelem, 
szépségipar

Cobra Computer Kft.
www.cobra.hu/vallalatiranyitas/

Vállalatirányítási rendszerek Magyarországon 2021-ben
Amennyiben szeretne tisztában lenni a 2021-es év legkelendőbb ERP rendszereivel, böngéssze át segédletünket,  
amelyben bővebben olvashat az egyes rendszerekről!

http://www.interjnet.hu/erp_rendszer_abas.html
http://www.interjnet.hu/erp_rendszer_abas.html
http://www.cegmenedzser.hu/erp-szoftver/
http://www.cegmenedzser.hu/erp-szoftver/
http://www.cobra.hu/vallalatiranyitas/
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Complog MR.C 
Plus

Az 1991-ben alapított CompLOG MRC a szoftverfejlesztés mellett könyvelői és tanácsadói 
szolgáltatásokat is ad nagyvállalatoknak. MR.C Plus komplex integrált vállalatirányítási rendszere 
lehetőség szerint a nyílt forráskódú szoftverek, fejlesztőeszközök és adatbázisok előnyeire is épít. 
A megoldás pénzügyi, számviteli, kereskedelmi és készletgazdálkodási alapmodulokból épül fel, 
és készült hozzá turisztikai, hulladékgazdálkodási iparági megoldás, valamint help desk modul és 
e-számla szolgáltatás is.

Gyártás, kereskedelem, 
professzionális 
szolgáltatások, 
szállítmányozás

CompLOG MRC Kft.
www.complog.hu/?page_id=219

deep.erp A deep.erp moduláris felépítésének és széleskörű paraméterezési lehetőségeinek köszönhetően 
könnyen testre szabható vállalatirányítási megoldás kis- és középvállalatoknak, amelyet több 
mint 400 cég használ. A nyilvántartások összekapcsolásával és a folyamatok automatizálásával 
felgyorsítja az ügyvitelt és az üzletmenetet. A kereskedelmi, pénzügyi, főkönyvi, kontrolling, 
tárgyi eszköz, házipénztár, termelésirányítás és CRM területek mellett a szerviz, webshop, 
projektkezelés, dokumentumkezelő és GDPR modulokat is magába foglalja. A REVOLUTION 
mikro- és kisvállalatoknak a deep.ügyvitel rendszert kínálja. 

Minden iparág REVOLUTION Software Kft.
www.revolution.hu/deep/ 
deep-erp#mvallalatiranyitas

dSuite A kimondottan gyártó tevékenységet folytató vállalatok számára készült dSuite integrált 
megoldás a DanubiSoft két, korábban önálló rendszeréből, a termelő cégek számára készített 
dFactory-ból és a dTrade kereskedelmi rendszerből épül fel. Az ügyvitel mellett olyan speciális 
modulokat tartalmaz, mint az anyaggazdálkodás, a gyártástervezés és a termelésirányítás.

Gyártóipar DanubiSoft Kft.
www.danubisoft.hu/dsuite-
termelesiranyatasi-rendszer/

Dynamics 365 
Business Central

A Microsoft a kis- és középvállalatoknak szóló ERP megoldását a Dynamics NAV-ot felhő 
alapokra helyezte, és a Dynamics 365 család legfrissebb tagjaként Business Central néven 
vezeti be a magyar piacra. Átfogó, biztonságos és iparági applikációkkal rugalmasan 
bővíthető, szerepköralapú üzleti megoldást ad, amelyet a kis- és középvállalatok igény szerint 
méretezhetnek a szoftvercég globális partnerkörének támogatásával. 

Minden iparág Microsoft
www.cosmoconsult.hu/
megoldasok/business-central/

Dynamics 
365 Finance 
and Supply 
Management

A közép- és nagyméretű szervezeteknek készült Dynamics 365 Finance and Supply 
Management, (korábbi nevén: Dynamics 365 Axapta) átfogó vállalatirányítási megoldás, amely 
ellátja munkatársait a hatékony munkavégzéshez, a változások kezeléséhez és a globális 
versenyképességhez szükséges eszközökkel. A megoldás a folyamatok egységesítésével, 
a teljes szervezet átláthatóságának biztosításával, valamint a szabályozások betartásának 
megkönnyítésével támogatja a több telephelyen vagy országban folytatott vállalati működést.

Logisztika és 
kereskedelem, 
gyártás, FMCG és 
kiskereskedelem, 
élelmiszeripar, építőipar, 
autóipar, papíripar, 
mezőgazdaság, 
ingatlanfejlesztés

Microsoft
www.cosmoconsult.hu/
megoldasok/microsoft-dynamics-
ax-erp/

http://www.complog.hu/?page_id=219
http://www.revolution.hu/deep/deep-erp#mvallalatiranyitas
http://www.revolution.hu/deep/deep-erp#mvallalatiranyitas
http://www.danubisoft.hu/dsuite-termelesiranyatasi-rendszer/
http://www.danubisoft.hu/dsuite-termelesiranyatasi-rendszer/
http://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/business-central/
http://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/business-central/
http://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/microsoft-dynamics-ax-erp/
http://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/microsoft-dynamics-ax-erp/
http://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/microsoft-dynamics-ax-erp/
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Dyntell ERP A Dyntell ERP vállalatirányítási rendszere közel 40 modulból épül fel, 3 ezer funkciójával, a 
beállítási lehetőségek milliárd közeli variációival a különböző iparágakra jellemző folyamatok 
80-95 százalékát egyedi fejlesztés nélkül lefedi. Az ERP rendszer üzembiztonsága és stabilitása 
megmarad a frissítések és az egyedi fejlesztések esetén is. A modularizációnak köszönhetően 
egy adott modulon, vagy akár új modulon végrehajtott fejlesztések nem befolyásolják 
közvetlenül a többi kapcsolódó modul működését. Az egyes modulok külön is integrálhatók 
más ERP rendszerekkel, és lehetőség van a gyártásban használt gépek, berendezések, eszközök 
által képzett adatok becsatornázására, így online követhetővé válnak a gyártási folyamatok is. 
Az ERP megoldás meghatározott funkciói alapból, a többi igény szerint mobil applikációból és 
böngészőből is elérhető.

Könnyűipar és egyedi 
gyártás, feldolgozóipar, 
kereskedelem, fém-, 
műanyag- és gépipari 
gyártás, projekt és 
szolgáltatás, agráripar

DYNTELL Magyarország Kft.
www.dyntell.com/megoldasaink/
dyntell-erp/

Epicor ERP, iScala A házon belül és a felhőben egyaránt bevezethető Epicor ERP és Epicor iScala vállalatirányítási 
rendszereket a világ 150 országában több mint 20 ezer nagy-, közép- és kisvállalat használja 
a gyártóipar és a szállítmányozás, valamint a vendéglátás területén. A szállító magyar 
leányvállalata az Epicor Software Hungary Kft. 

Gyártóipar, 
szállítmányozás, 
vendéglátás

Epicor Software Corporation
www.tablazat.hu/scala_ece_
hungary_kft./crm_szoftver_epicor_
crm.html
www.tablazat.hu/scala_ece_
hungary_kft./erp_szoftver_epicor_
iscala.html

eVIR A két évtizede piacon lévő és folyamatosan fejlődő eVIR vállalatirányítási rendszer nyílt 
forráskódú szoftverekre épülő platformfüggetlen, felhőalapú megoldás, amely bármely 
operációs rendszert futtató eszközről, SSL titkosítású kapcsolaton keresztül böngészőből 
elérhető, ugyanakkor – elsősorban nagyvállalati változata – igény szerint házon belül is 
bevezethető. Pénzügyi, számlázó, kereskedelmi, ügyfélkapcsolat- és készletkezelő moduljai 
mellett funkcionalitása a folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok – árlisták, szállítólevelek, 
szerződések – menedzselésére is kiterjed.

n.a. BC.HU Informatikai Kft.
www.evir.hu/

flexiumERP A tapasztalt ERP tanácsadók által 2007-ben alapított Flexium felhőalapú megoldása kis- és 
középvállalatoknak kínál 11 modulból felépülő,rugalmasan testre szabható, modern integrált 
vállalatirányítási rendszert, amely platformfüggetlenül, mobil eszközökről bárhonnét bármikor 
elérhető. Funkcionalitása többek között a termelésirányításra, a magasraktár-kezelésre és 
a projekt-kontrollingra is kiterjed. Nagy adatállományok kezeléséhez és gyors kereséséhez 
adatbányászati eszközöket kínál.  

Gyártás, kereskedelem, 
professzionális 
szolgáltatások 

Flexium Kft.
www.flexium.hu/hu/

http://www.dyntell.com/megoldasaink/dyntell-erp/
http://www.dyntell.com/megoldasaink/dyntell-erp/
http://www.tablazat.hu/scala_ece_hungary_kft./crm_szoftver_epicor_crm.html
http://www.tablazat.hu/scala_ece_hungary_kft./crm_szoftver_epicor_crm.html
http://www.tablazat.hu/scala_ece_hungary_kft./crm_szoftver_epicor_crm.html
http://www.tablazat.hu/scala_ece_hungary_kft./erp_szoftver_epicor_iscala.html
http://www.tablazat.hu/scala_ece_hungary_kft./erp_szoftver_epicor_iscala.html
http://www.tablazat.hu/scala_ece_hungary_kft./erp_szoftver_epicor_iscala.html
http://BC.HU
http://www.evir.hu/
http://www.flexium.hu/hu/
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IFS Applications AZ IFS termékeket gyártó és elosztó, infrastruktúrákat építő és működtető, valamint 
projektportfóliókat menedzselő, szolgáltató vállalatoknak szállít átfogó funkcionalitású ERP 
megoldásokat. Fejlett (felhő, IoT, AR stb.) technológiákra épülő alkalmazásait több mint 10 ezer 
vállalat használja világszerte. Magyar leányvállalata az InfoConsulting Hungary Kft.

Gyártás, 
szállítmányozás, 
kitermelés, 
építőipar, hadászat, 
közművek, távközlés, 
szolgáltatások

InfoConsulting Hungary Kft.
www.infoconsulting.com/hu/
megoldasok/ifs-applications/

Infor CloudSuite Az Infor robusztus vállalatirányítási rendszereire – pl. CloudSuite Financials és Industrial, valamint 
Infor LN, M3, Distribution SX.E – kínál minden üzleti területet átfogó és iparágspecifikus, 
felhőalapú ERP megoldásokat nagy- közép- és kisvállalatoknak AWS felhőplatformon. 
Magyarországi lokalizációs partnere az S&T Consulting Hungary Kft.

Gyártás, kereskedelem, 
szállítmányozás és 
szolgáltatások

S&T Consulting Hungary Kft.
www.snt.hu/ipar40/infor/

LIBRA11 A LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszer a közép- és nagyvállalatok operatív és 
adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére és a vezetői döntéshozatal támogatására 
készült. A LIBRA11 rendszer biztosítja, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, 
egységes információs rendszert használjon, s egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt 
valósítson meg. A kisebb szervezetekre szabott LIBRA3S integrált ügyviteli irányítási rendszert 
több mint 600 cég alkalmazza országszerte. Minden vállalatméret számára elérhetők a 
SaaS modellben működő, felhőalapú LIBRA Virtua szolgáltatáscsomagok, közüzemi és 
személyszállítási szolgáltatóknak pedig iparági megoldások is. 

Közművek, 
személyszállítás

LIBRA Szoftver Zrt.
www.libra.hu/

Maconomy A Maconomy vállalatirányítási rendszer kifejezetten a szolgáltatócégek és projektalapú 
szervezetek számára kialakított megoldás, ezek a cégek így kevesebb testreszabással és 
alacsonyabb költséggel jutnak a folyamataikhoz, riportjaikhoz és elvárásaikhoz szorosan 
illeszkedő ERP rendszerhez. Az ERP megoldást fejlesztő Deltek szoftvereit 80 országban, 
több mint 22 ezer szervezet több mint 2 millió alkalmazottja használja. A Maconomy régiós 
disztributora a TRL Hungary Kft.

Projektalapon működő, 
professzionális 
szolgáltató cégek 
az építőipartól a 
tudományos kutatásig

Deltek, Inc.
www.maconomy-erp.hu/erp-
rendszer-jellemzok/

Microsoft 
Dynamics NAV 
(Navision)

A Microsoft Dynamics NAV valós idejű adatok egyszerű kinyerését teszi lehetővé, melyek 
segítségével könnyen meghatározhatók a következő lépések. Szorosan integrált az Office 365 
irodai munkakörnyezetével, valamint Power BI és Power Platform önkiszolgáló analitikai és 
folyamatautomatizáló eszközeivel és szolgáltatásaival. A Power BI lehetővé teszi az egyének és 
a felhasználói csoportok számára, hogy adataikat és alkalmazásaikat összekapcsolva gyorsan 
naprakész információkhoz jussanak.Van frissebb BC

Kis- és 
nagykereskedelem, 
szállítmányozás és 
fuvarozás, gyártás, 
közmű és távhő 
szolgáltatások, 
hulladékgazdálkodás

Microsoft
https://www.cosmoconsult.hu/
megoldasok/microsoft-dynamics-
nav-navision/

http://www.infoconsulting.com/hu/megoldasok/ifs-applications/
http://www.infoconsulting.com/hu/megoldasok/ifs-applications/
http://www.snt.hu/ipar40/infor/
http://www.libra.hu/
http://www.maconomy-erp.hu/erp-rendszer-jellemzok/
http://www.maconomy-erp.hu/erp-rendszer-jellemzok/
https://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/microsoft-dynamics-nav-navision/
https://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/microsoft-dynamics-nav-navision/
https://www.cosmoconsult.hu/megoldasok/microsoft-dynamics-nav-navision/
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Oracle ERP Cloud Az Oracle ERP Cloud a szállító önvezérlő adatbázisára és felhőjére épül, mesterséges 
intelligenciával, blokklánccal és más, újgenerációs technológiákkal támogatott, teljes körű 
alkalmazáscsomagot ad a pénzügyek, a projektek, a beszerzés, a kockázatkezelés területének, 
illetve minden más, üzletileg kritikus feladat elvégzéséhez. A megoldás házon belül bevezethető 
változata az Oracle E-Business Suite.

Minden iparág Oracle
www.oracle.com/erp/

PEAS A hazai fejlesztésű PEAS vállalatirányítási rendszer rendelkezik minden funkcióval, 
amely szükséges egy magyar KKV napi operatív működéséhez és a stratégiai döntések 
meghozatalához, támogatja a papír nélküli munkát, az e-számlázást, a digitális 
dokumentumkezelést és a digitális adattovábbítási szabványokat. Integrált alapmoduljai egyedi 
fejlesztésű modulokkal és iparágspecifikus alkalmazásokkal, valamint távmunkát támogató 
szoftverrel is összekapcsolhatók. A PEAS helyben bevezethető, szolgáltatásként, SaaS modellben 
is használható, és telefonról, tabletről is elérhető.

Gyártás, kereskedelem, 
kormányzati szféra, 
média, professzionális 
szolgáltatások 

IKRON Kft.
www.peas.hu/#erp

SAP S/4HANA Az S/4HANA következő generációs, integrált ERP rendszer az SAP HANA in-memory 
adatbázisunkon fut, beágyazott, valós idejű analitikai képességekkel, beszédalapú interfészekkel 
és digitális asszisztensekkel növeli a döntéshozatal agilitását, mesterséges intelligenciával 
támogatja a robotikus folyamatautomatizálást, és összekapcsolható az SAP HCM, SCM, IoT 
platformjaival. Kisvállalatoknak az SAP Business One ERP megoldását kínálja.

Minden iparág SAP
www.sap.com/hungary/products/
s4hana-erp.html

sERPa A sERPa középvállalati ERP megoldás moduláris felépítésének és széleskörű, folyamatosan 
bővülő funkcionalitásának köszönhetően integráltan lefedi a pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai 
és termelési üzleti folyamatokat. A rugalmasan testre szabható rendszerhez többek között 
mobil eszközökről is elérhető vezetői döntéstámogató modul, B2B webáruház és elektronikus 
iratkezelő funkcionalitás tartozik. A sERPát közel másfél ezer vállalat használja. A PROGEN 
mikro- és kisvállalkozásoknak Nagy Machinátor ERP megoldását kínálja alapvető üzletviteli 
adminisztrációs teendőik ellátásához.

Gyártóipar, kis- és 
nagykereskedelem, 
professzionális 
szolgáltatások 

PROGEN Kft.
www.progen.hu/serpa-
kozepvallalkozasoknak/

SmartERP Webalapú, helyben és felhőben is bevezethető vállalatirányítási megoldás kis- és 
középvállalatoknak, amely beépített csoportmunka-támogatással teszi gördülékennyé az 
együttműködést minden digitális eszközön. A korszerű felhasználói élményt adó ERP megoldás 
rugalmas keretrendszerénél fogva egyedi ügyféligényekhez igazítható.

Gyártóipar, 
nagykereskedelem, 
professzionális 
szolgáltatások

SmartFront Kft.
www.smartfront.hu/smartfront-erp/

http://www.oracle.com/erp/
http://www.peas.hu/#erp
http://www.sap.com/hungary/products/s4hana-erp.html
http://www.sap.com/hungary/products/s4hana-erp.html
http://www.progen.hu/serpa-kozepvallalkozasoknak/
http://www.progen.hu/serpa-kozepvallalkozasoknak/
http://www.smartfront.hu/smartfront-erp/


ERP RENDSZER LEÍRÁS IPARÁGAK SZÁLLÍTÓ

Unit4 ERP A felhőalapú Unit4 ERP rendszere rugalmas, intuitív módon kezelhető megoldás emberközpontú 
szervezeteknek, amely a pénzügyek, a projektek, a beszerzés, a riportolás, az előrejelzés és a 
bérszámfejtés terén növeli a rálátást és a hatékonyságot analitikai és folyamatautomatizációs 
képességeivel. A Unit4 a Microsoft Azure platformján fejleszt és szolgáltat önvezérlő üzleti 
alkalmazásokat. A holland cég magyar csapata, a Unit4 Coda Hungary Kft. gyártó, kereskedő, 
logisztikai és szállítmányozó vállalatoknak is fejlesztett iparági ERP megoldást.   

Professzionális 
szolgáltatások, oktatás, 
közszféra, non-profit 
szervezetek

Unit4
www.bit.ly/3AXGp9M

VIP Box A VIP Box ügyviteli rendszer nem modulokból épül fel, mégis kiszolgálhatja mikrovállalkozások, 
valamint kis- és középvállalatok igényeit is, mivel a megoldás funkcionalitását a szállító az adott 
ügyfél igényei szerint konfigurálja. Többek között a VIP Könyv, VIP Iktató és VIP Shop könyvelő, 
dokumentumkezelő és webáruház rendszerekkel is összekapcsolható. 

n.a. Falcon-Soft Kft.
www.falconsoft.hu/ct-szoftverek/
ct-vip-box-ugyviteli-rendszer

Software Forever A Software Forever egy modulárisan felépített, komplex vállalatirányítási rendszer 
ágazatfüggetlen, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó, back office magját a szakágak 
speciális igényei szerint kialakított front office programcsalád, valamint az ügyfélkapcsolatokat 
kezelő CRM rendszer teszi teljessé, internetes alkalmazásokkal (webáruház, online 
ügyfélszolgálat) együtt. A világ 11 pontján van jelen az AmTech Rendszerház Kft., ami 
Magyarországon 90+ telepített szoftverrel rendelkezik.

Kereskedelm, pénzügy, 
építőipar, gyártás 

AmTech Rendszerház Kft.
www.softwareforever.com/

A COSMO CONSULT-ról
Hiszünk azokban a vállalatokban, akik 
diktálni akarják a piac változásait, nem 
félnek kockázatot vállalni és az ügyfeleiket 
helyezik középpontba. Szerteágazó 
ügyfélkörünk közös jellemzője, hogy 
mindegyikükre illenek a fenti tulajdonságok 
és mindannyian a legmagasabb minőség 
előállítására törekednek. A COSMO 
CONSULT ehhez biztosítja a Microsoft 
legújabb technológiai innovációit és a több 
évtizedes szakmai tapasztalatát.

⏹ cosmo consult irodák ⏹ cosmo consult projectek

COSMO CONSULT Kft. 
1118 Budapest, Rétköz utca 5. 
Tel.: +36 1 899 9000 
E-mail: contact.hu@cosmoconsult.com
cosmoconsult.hu

http://www.bit.ly/3AXGp9M
http://www.falconsoft.hu/ct-szoftverek/ct-vip-box-ugyviteli-rendszer
http://www.falconsoft.hu/ct-szoftverek/ct-vip-box-ugyviteli-rendszer
http://www.softwareforever.com/
mailto:contact.hu@cosmoconsult.com
http://cosmoconsult.hu

