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Stratégiai célok  
és az ERP rendszerek kapcsolata
Egy teljes vállalatirányítási rendszer (ERP) bevezetése nagyon fontos lépés minden cég életében.  
Ez a változás minden részleget érint, így minden munkatárs életére kihatással van.  
Emiatt fontos a megfelelő felkészülés, az erőforrások biztosítása és a vezetők elkötelezettsége a projekt 
előtt és alatt is.

Egy ERP rendszer bevezetése nem csak egy új rendszer a vállalkozás számára, hanem egyben lehetőség 
arra is, hogy a vállalati folyamatokat a hosszú távú stratégiai célok eléréséhez igazítsák.  
Egy ilyen bevezetés elsősorban egy üzleti célú befektetés, és csak másodsorban informatikai.  
Még akkor is, ha az IT szerepe nagyon fontos lesz minden lépés során.

Éppen ezért fontos, hogy olyan tanácsadók segítség a cégét, akik nem csak a bevezetés sikerét tartják 
szem előtt, hanem azt is, hogy a rendszer implementálása hogyan illeszkedik a stratégiai célok eléréséhez.

Fontos már az elején tisztázni, hogy mit akar elérni a vállalkozás, hova szeretne eljutni, milyen kiemelt 
céljai vannak. Természetesen, itt egyből elvégezhető egy harmóniavizsgálat is a vállalkozás stratégiai céljai 
és az ERP kiemelt céljai illeszkedéséről.

Ezt követően lehet mélyíteni a stratégiai áttekintést a főbb működési területekre: tulajdonosi, piac-vevő, 
gazdasági, termék-szolgáltatás-műszaki, szervezet-HR. A kiemelt vezetőkkel folytatott interjúk során 
megismerhető a fentiekkel kapcsolatos elkötelezettség, az elvárások, a cégkultúra elemei és egyéb,  
a bevezetést befolyásoló tényezők is.

Az áttekintés vége egy strukturált cél-hierarchia rendszer, a kulcsfontosságú működési területek 
meghatározása (az ERP fontosabb célterületei), és a cégkultúrából fakadó következtetések. Továbbá 
megállapítható az is, hogy mely működési folyamatokat kellene előbb fejleszteni (működésfejlesztés)  
és csak ezt követően kezdeni a tételes folyamatfelmérést.

Hiszünk abban, hogy egy ERP rendszer sikere nagyban függ attól, hogy egy cég milyen stratégiai célokat 
határoz meg, mennyire ismeri a folyamatait és milyen szinten hajlandó változtatni és áldozatokat hozni  
a későbbi növekedés érdekében.

Ebben a dokumentumban arra vállalkozunk, hogy a legfontosabb kérdések megfogalmazásával segítsük 
a cégeket felmérni a saját folyamataikat, és ezzel elősegíteni az előttük álló projekt első lépéseit megtenni.
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Általános vállalati áttekintés
	 1.1 Felhasználók

a	 Hányan fogják használni a vállalatirányítási rendszert?
b	 Hány vállalatot kell kezelni a vállalatirányítási rendszerben?
c	 Mennyi egyidejű felhasználó lenne a rendszerben?

	 1.2 Tevékenységi kör
a	 Mi a tevékenységi kör pontosan?
b	 Melyek a lefedni kívánt tipikus folyamatok?
c	 Mi a szervezeti felépítés?
d	 Szükség lesz a software-ben gyártási folyamatok leképezésére? Ha igen milyen mélységben?
e	 Szükség van-e projektszerű működés leképezésére a rendszerben?  

Ha igen, milyen követelmények vannak ezzel szemben?
f	 Kívánnak-e ügyfélkapcsolat menedzsment funkcionalitást kialakítani a rendszerben?  

Ha igen, melyek az ezzel szembeni követelmények?

	 1.3 Más szoftverek és az azokkal való kapcsolat
a	 Milyen egyéb szoftvereket kívánnak még alkalmazni?
b	 A külső rendszerek mely funkcionalitásait kívánják illeszteni a jövőben a rendszerhez?

	 1.4 Helyszínek és kapcsolat
a	 Hány telephelyen használnák a programot?
b	 Ezek között milyen hálózati kapcsolat van? Tervezik-e a jelenlegi hálózati kapcsolat fejlesztését?
c	 Milyen egyéb helyszínekről lenne szükség a program elérésére (pl: távmunka)?

	 1.5 Egyéb
a	 Szükség van-e a rendszer funkcionalitásainak Web felületen keresztül való elérésére?  

Ha igen, mely funkciók érintettek?

1
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2 Területek (Back-office)
	 2.1	Pénzügy	és	főkönyv

a	 Milyen könyvelési feladások vannak (bér, kompenzálás)?
b	 Hogyan gyűjtik a költségeket?
c	 Milyen költséghelyeket, költségviselőket használnak?
d	Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?
e	 Hányféle mérleg, eredménykimutatás készülne a rendszerből (HAS, IAS)?
f	 Hány vállalatot könyvelnének a rendszerben?
g	 Használnak-e jelenlegi rendszerükben több vállalat esetén vállalatközi tranzakciókat, konszolidációt?
h	Milyen pénznemben történik a vállalat(ok) könyvelése?

	 2.1.1 Dimenziók
Milyen elemző csoportosításokat használnak? (Az alábbi lista bővíthető)
1.	Költséghelyek
2.	Projektek
3.	Kampányok
4.	Termékek, termékcsoportok

	 2.1.2 ÁFA kezelése
a	 Csoportos áfa alanyisággal rendelkezik a cég?

	 2.2 Pénztárak
a	 Milyen pénztárak vannak (forint, deviza)?
b	 Hogyan történik a pénztár kezelése?
c	 Költség számlákat (közvetlen pénztárral szemben számolják el?
d	Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?

	 2.2.1 Házipénztárak
a	 Használnak házipénztárt?
b	 Milyen pénznemben vezetik a pénztáraikat?
c	 Adnak-e ki előleget pénztárból?
d	Milyen előleg elszámolási modellt használnak?

	 2.3 Bankok
a	 Milyen pénznemeket használnak?
b	 Hány bankkal állnak kapcsolatban?
c	 Alkalmaznak-e a banki kommunikációhoz terminálokat?
d	Ha igen milyen terminálokat?
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e	 Milyen bankszámlák vannak (folyószámla, lekötött betét, hitel)?
f	 Az egyes bankokkal milyen típusú tranzakciókat hajtanak végre?
g	Mekkora a forgalom az egyes bankokkal, illetve bankszámlákkal?
h	Devizaszámla van-e; milyen devizában?
i	 A banki szoftver össze van-e kötve a jelenleg használt könyvelési rendszerrel?

	 2.4 Tárgyi eszközök
	 2.4.1 Befektetett eszköz nyilvántartás

a	 Mennyi a nyilvántartott eszközök darabszáma?
b	 Hány fajta értékcsökkenést számolnak (számviteli-, adótörvény, egyéb)?
c	 Milyen leírási módszereket alkalmaznak (lineáris, teljesítményarányos, stb)?
d	 Az eszközökről (eszközcsoportokról) milyen egyedi információt tartanak nyilván  

(gyáriszám, eszköz elhelyezés, stb)?
e	 A ráaktiválást hogyan kezelik? Új eszköz, élettartam növekedés, leírási % módosul?
f	 Értékhelyesbítést használnak-e?
g	 Kisértékű eszközök: sok ilyen van, hogyan kezelik?
h	 TE leltár milyen rendszerességgel van? Mit leltároznak?
i	 Szoktak készletből TE-be, vagy fordítva átsorolni?
j	 Alkalmaznak-e mennyiségi eszköznyilvántartást?

	 2.4.2 Fejlesztési tartalékból történik-e eszköz beszerzés?

3 Területek (Operatív)
	 3.1 Értékesítés
	 3.1.1	Vevők

a	 Hány vevő van (belföldi, külföldi)?
b	 Használnak a mostatni rendszerben vevőkódot? Ha igen, akkor meg akarják tartani?
c	 A vevőkód csoportonként különböző?
d	Milyen vevő csoportosítást használnak (belföldi / külföldi / EU vagy háztartási / ipar, stb.)?
e	 Van részletfizetés?
f	 A vevőhöz tartozik területi képviselő vagy felelős személy?
g	Milyen adatokat tartanak nyilván a vevőkről?
h	 Előleget kérnek a vevőtől? Ha igen, hogyan kezelik?
i	 Van pénztárgépes értékesítés (bolt)?
j	 Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?
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	 3.2 Értékesítési számlák
a	 Éves szinten hány db eladási számlájuk van?

a Ebből Belföldi partner számára?
b Ebből külföldi partner számára?
c Milyen pénznemben állítják ki a számlákat?

b	 Állítanak-e ki előlegszámlát? Ha igen, évente hány darabot?
c	 Proforma számlát alkalmaznak-e?
d	Milyen jogcímeken történik számlázás (áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás, stb.)
e	 Számlák sorszámozása hogyan történik?
f	 Számlák nyomtatása milyen nyomtatóra (mátrix, lézer), hány példában készül?
g	Milyen típusú számlák vannak formailag, ez vevőcsoportonként változik-e (pl. háztartások - 

csekkes számla, ipari vevők - átutalásos számla)
h	Alkalmaznak-e eladási ajánlatokat? Ha igen, évente hány darabot állítanak ki?
i	 Alkalmaznak-e értékesítési keretszerződést? Ha igen, évente hány darab aktív?
j	 Alkalmaznak-e eladási rendeléseket? Ha igen, évente hány darabot állítanak ki?
k	 Alkalmaznak-e eladási szállítólevelet? Ha igen, évente hány darabot állítanak ki?
l	 Alkalmaznak-e előlegbekérő leveleket? Ha igen, évente hány darabot állítanak ki?
m	Éves szinten hány db eladási számlájuk van?

a Ebből Belföldi partner számára?
b Ebből külföldi partner számára?

n	Milyen pénznemben állítják ki a számlákat?
o	Milyen egyéb eladási dokumentumokat használnak?

	 3.2.1 Folyószámla kezelés
a	 Vevői folyószámlák
b	 Árfolyam különbözetek kezelése
c	 Kompenzálások
d	 Késedelmi kamat
e	 Fizetési felszólítás

	 3.2.2 Rendelések
a	 Milyen értékesítési típusok vannak?
b	 Rendelés érkezésének módja.
c	 Milyen adatokat rögzítenek a rendeléshez (vevő rendelésszáma, ügyintézője)?
d	 Szállítási időpont kezelése hogyan történik? Rendelések teljesíthetősége, teljesítési sorrendje?
e	 Küldenek visszaigazolást? Ha igen, akkor hogyan (email, fax)?
f	 Készlet kiadás hogyan, mi alapján történik?
g	 Export értékesítéshez tartozó egyéb, speciális igények vannak-e?
h	Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja? 
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	 3.2.3	Szerződések,	árak,	engedmények
a	 Kötnek szerződést a vevőkkel? Ha igen, akkor mire (időtartam, ár, engedmény,  

fizetési feltétel, mennyiség)?
b	 Milyen árakat használnak (listaár, egyedi vevői ár, vevőcsoport szerinti ár)?
c	 Milyen időközönként történik az árváltozás, és kiket érint?
d	Használnak mennyiségtől, vagy mértékegységtől függő árat?
e	 Engedményt használnak, ha igen akkor milyet (százalék, vagy fix összeg) és kire vonatkozóan 

(egyedi vevő, vagy vevő csoport)? Mennyiségi engedményt használnak?
f	 Akciókat szerveznek? Ha igen, akkor milyet?

	 3.2.4	Helyesbítések,	jóváíró	számla
a	 Milyen típusú jóváíró tranzakciók fordulnak elő? Hogy kezelik ezeket?

	 3.2.5 Egyéb
a	 Használnak jutalék rendszert? Ha igen, akkor milyet?
b	 Bonusz cikk értékesítés történik?
c	 Mintára adtak ki árut?
d	Göngyölegkezelés ha van, hogyan történik.
e	 Milyen visszáru fordul elő? Kezelése hogyan történik?

	 3.3 Beszerzés
a	 Szállítók
b	 Hány szállító van (belföldi, külföldi)?
c	 Használnak a mostatni rendszerben szállítókódot? Ha igen, akkor meg akarják tartani?
d	Milyen szállító csoportosítást használnak?
e	 Milyen adatokat tartanak nyilván a szállítókról?
f	 Előleget fizetnek a szállítónak? Ha igen hogyan kezelik, tartják nyilván?
g	Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?

	 3.3.1	Bejövő	számlák
a	 Hány számla van egy évben?
b	 Hogyan kezelik a bejövő számlát, mi a számla menete a beérkezéstől a könyvelésig (iktatás, 

jóváhagyás)?
c	 Számlák belső nyilvántartási sorszámozása hogyan történik?
d	Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?

	 3.3.2 Folyószámla kezelés
a	 Szállítói folyószámlák
b	 Árfolyam különbözetek kezelése
c	 Kompenzálások
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	 3.3. Beszerzési folyamatok
a	 Hány rendelést adnak le egy hónapban?
b	 Milyen beszerzési típusok vannak (időzített, azonnali, bizományos)?
c	 Mi a beszerzés alapja, honnan indul? Mi és ki kezdeményezi a beszerzést (vevői rendelés, 

eladási terv, beszerzés tervezés)?
d	 Alkalmaznak-e Beszerzési ajánlatokat? Ha igen, évente hány darabot?
e	 Alkalmaznak-e Beszerzési keretszerződést? Ha igen, évente hány darabot?
f	 Rendelés feladásának módja.
g	 Alkalmaznak-e jóváhagyási modelleket? ha igen, milyent? (pl. összeghatárhoz kötött, 

többszintű, mellérendelt szintű többes jóváhagyás, költséghely alapú,…)
h	Milyen adatokat rögzítenek a rendeléshez?
i	 Szállítási időpont kezelése hogyan történik?
j	 Beérkeztetés hogyan, mi alapján történik? Minőségi átvétel is történik, vagy csak mennyiségi?
k	 Minőségi, mennyiségi kifogás esetén hogyan járnak el?
l	 Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?

	 3.3.4	Szerződések,	árak,	engedmények
a	 Kötnek szerződést a szállítókkal? Ha igen, akkor mire (időtartam, ár, engedmény, fizetési 

feltétel, mennyiség)?
b	 Milyen árakat használnak (listaár, egyedi szállítói ár, szállítócsoport szerinti ár)?
c	 Milyen időközönként történik az árváltozás, kiket érint? Hogyan frissítik az árlistákat?
d	Használnak mennyiségtől, vagy mértékegységtől függő árat?
e	 Engedményt használnak, ha igen akkor milyet (százalék, vagy egység) és kire vonatkozóan 

(egyedi szállító, vagy szállító csoport)? Mennyiségi engedményt használnak?
f	 Akciókat szerveznek a szállítók? Ha igen, akkor milyet?
g	 Szállítói előleg előfordul-e?
h	 Szállítói előlegbekérőt rögzítenek-e a rendszerben?

	 3.3.5 Egyéb
a	 Vámolás hogyan történik? Ki végzi?
b	 Bonusz cikk beszerzés történik? Ha igen hogyan kezelik, értékelik?
c	 Mintát kapnak a szállítótól? Ha igen hogyan kezelik, értékelik?
d	Göngyöleg, ha van, hogyan kezelik?
e	 Milyen visszáru fordul elő? Kezelése hogyan történik?
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	 3.4 Készletkezelés
	 3.4.1 Cikktörzs

a	 Hány cikk van?
b	 A mostani nyilvántartásban milyen cikkszámot használnak? Meg akarják tartani?
c	 Milyen cikkcsoportosítást, típusokat használnak?
d	Milyen dimenziók szerint csoportosítják a cikkeket?
e	 Van kapcsolat a cikkcsoportok/cikkek és cikkfelelősök között?
f	 Milyen mértékegységeket használnak?
g	 Beszerzés, készletezés, értékesítés között történik mértékegységben változás?
h	Használnak vonalkód-kezelést? Ha igen milyen folyamatokban?
i	 Milyen adatokat tartanak nyilván a cikkekről?

	 3.4.2 Raktárnyilvántartás
a	 Használnak tárhelyes raktárnyilvántartást?
b	 Milyen tárolási egységeket használnak (raklap, kaloda, konténer, láda)?
c	 A raktáron belül hogyan történik a készletmozgatás (betárolás, kiszedés, komissiózás,  

puffer kezelése, kiszedési tárhely feltöltése, tárhelyek közötti mozgás)?
d	 Fuvarszervezés történik? Ha igen, ki végzi (logisztikus, szállítmányozó) és mi alapján  

(szállítási határidő, járatszám)?

	 3.4.3 Készletnyilvántartás
a	 Milyen készletértékelést használnak (FIFO, átlagár, elszámoló ár)?
b	 Milyen egyéb költségek terhelik a készletértéket (vám, fuvar), hogyan osztják fel ezeket?
c	 Milyen raktárak vannak?
d	Milyen különleges raktárakat használnak (elkülönítő, bizományos, raktárközi, MEO)?
e	 Használnak batchszámot (sarzsszám)?
f	 Használnak sorozatszámot (gyáriszám)?
g	 A beszerzésen és értékesítésen kívül milyen egyéb készletmozgás történik (selejtezés, rezsi 

felhasználás, minta, darabolás, csomagolás)?
h	Raktárak közötti mozgás hogyan történik, milyen dokumentumok szükségesek?
i	 Beszerzéstervezést használnak-e? Ha igen mi alapján (pl: minimumkészlet)?
j	 Szükséges a cikkek átminősítése? Ha igen, akkor milyen fordul elő, és hogyan kezelik?
k	 Milyen jelentéseket, riportokat készítenek, milyen gyakorisággal, mi a célja?
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4 Termelés
	 4.1 Termelés típusa

a	 Sorozatgyártás, egyedi gyártás vagy projekt jellegű a gyártás?
b	 Darabjegyzék vagy receptura alapján épül fel a termék? Mekkora a termékstruktúra mélysége?
c	 Érezhető-e szezonalitás a tevékenységben?
d	Hány telephelyen történik a gyártás? A telephelyek között van-e munkamegosztás?
e	 Beszállítók vagy késztermék előállítók? Van-e olyan eset, hogy félkész termék is értékesíthető?
f	 Készletre gyártanak vagy vevői rendelésre?

	 4.2 Termeléshez kapcsolódó egyéb kérdések
a	 A minőségbiztosítás hogyan jelenik meg a termelés során?
b	 Jellemzően hazai piacra gyártanak, vagy külföldi piacokra (melyekre?)?
c	 Van-e visszáru és hogyan kezelik?
d	 A selejtkezelés hogyan történik? A gyártásba újra bevonható a selejt?
e	 Milyen szinten automatizált a gyártás? (gépsorok, kézi gyártás aránya?)
f	 Nagyságrendileg mennyi beszállító van? Mennyire jellemző, hogy a késztermék alkatrészeket 

önmaguk gyártják le?
g	 A termékféleségek gyártása közben kell-e átállási idővel számolni?
h	A termelés milyen dokumentumokat használ? (vonalkód?)
i	 Egyéb specifikus információk

5 Riportok
A rendszertől elvárt bizonylatokat és kimutatásokat az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

a Egy gazdasági esemény dokumentálására szolgáló dokumentum, aminek kötött az 
adattartalma és kötött a megjelenése: ezek a bizonylatok;

b A rendszerbe rögzített adatok egyszerű – előre definiálható – formában és meghatározható 
szűrési szempontok szerinti lekérdezése: ezek a jelentések;

c A rendszerben tárolt adatok rugalmas elemzése változó feltételek szerint és papír 
formátumban nem meghatározható megjelenéssel, de előre definiálható adatszerkezet 
alapján: ezek a kimutatások.



	 5.1 Bizonylatok
Fontos a dokumentum formátuma és a megjelenítendő adatok is.
a Eladási ajánlat,
b Eladási rendelés és rendelés vissza igazolás,
c Szállítólevél,
d Számla,
e Jóváíró/helyesbítő számla,
f Előleg számla,
g Esetleg Eladási visszáru számla vagy Proforma számla,
h Beszerzési rendelés visszaigazolás,
i Beszerzési bevétjegy,
j Beszerzési visszáru számla.

	 5.2 Jelentések
Nem a jelenlegi formátum a meghatározó, hanem a megjelenítendő adatok.
a Milyen formátumban kell elkészülniük? (Bizonylati album összeállítása)
b Milyen szűrési feltételek szükségesek ( jelentésenként)? Pl.: főkönyvi kimutatások, 

kintlévőségi lista, stb.

	 5.3 Kimutatások
Az forrásadatok és a szűrési lehetőségek meghatározása az elsődleges. Ebben az esetben  
a riport eszköz vagy az Excel vagy pedig a MS SQL reporting.Pl.: eladási statisztikák,  
korosított kintlévőségi lista stb.

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

⏹ cosmo consult irodák ⏹ cosmo consult projectek
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