
Javaslom akkor olvasd ezt, ha még csak azon gondolkodsz, 

vajon érdemes-e lecserélni régi szoftvered, vagy sok-sok Ex-

cel tábládat egy saját programra. Ha elolvastad, nyugodtan 

folytasd az „5 kérdés magadnak, amikor szoftvert válasz-

tasz!” című következő ingyenes kiadványunkkal. 

 

1. Az első és legfontosabb, hogy a cég vezetősége, ki tudja-e nyerni 

a számára szükséges információkat, különböző rugalmasan ala-

kítható vezetői jelentések formájában? EZT TEDD: gondold át 

alaposan, hogy milyen adatokra van szükséged a cég vezetésé-

vel kapcsolatban. Amit nem látsz, írd fel magadnak. Ne feledd: 

ezt nem helyettesítheti egy Excel tábla sem! Ha hiányosságok 

vannak, váltani kell! 

2. Hány Excel tábla van a gépeden? Esetleg a többiek gépén? S ösz-

szesen a cégben? :)  EZT TEDD: csak számold meg! Ha több, mint 

5, akkor az valószínűleg nehezékként lassítja a cég egyes folya-

matait! 

3. Egy igazi vállalatirányítási rendszered van, vagy egy bizonyos te-

rületeken hiányos ügyviteli program inkább? (lásd „Tudtad-e, 

hogy” mini-cikkünket balra) EZT TEDD: gyűjtsd ki, hány terület 

van, amelyekre nincs precíz, szoftveres megoldásod még! Ha két

-három területnél több, akkor ne halogasd, mert már MOST ez a 

szűk keresztmetszet a cégben! (Vigyázz, ez bizony különösen 

kényes pont) 

4. Ha van már bármilyen szoftvered, mit gondolsz a bevezetést vég-

ző csapatról? Eleged van belőlük, nem jó a szoftver-támogatás, 

amit végeznek? EZT TEDD: Jók, vagy nem? Ha nem, akkor ne 

építs gyenge láncszemekre! 

5. A létszám a cégben elérte, vagy meg is haladta az 5 főt? EZT 

TEDD:  Most gondold át, hogy mi lesz akkor, ha már dupla 

ennyien vagytok. Ahelyett, hogy majd akkor keresgélsz jó szoft-

ver után, inkább már most nézd ki, konzultálj, dönts. Mire meg-

teszed, lehet már többen lesztek és jöhet is az új növekedés-

ösztönző szoftver a cégbe! 

5 kérdés magadnak, hogy biztosan tudd, új, vagy másik szoftverre van már 

szükséged a cégben 

Óriási különbség van egy Vál-
lalatirányítási rendszer és 
egy ügyviteli program kö-
zött? 

Ügyviteli programnak nevez-
zük az olyan kisebb-nagyobb 
szoftvereket, melyek a cég 
különböző területeit fedik le, 
illetve folyamatait segítik. 
Legfőbb jellemzői, hogy 
ilyenből több is lehet egy 
cégben, általában nem állnak 
kapcsolatban egymással, 
vagy csak külön fejlesztéssel. 

Egy ilyen program nem túl 
kifinomult, egyszerűbb, ki-
sebb, általános szoftverről 
van szól. (ami nem feltétlen 
baj adott esetben!) 

Vállalatirányítási rendszer-
nek az összetettebb progra-
mokat nevezzük, melyek a 
céged minden területére 
adnak megoldást, a területek 
egymással szoros kapcsolat-
ban állnak (gyors munkavég-
zést tesz lehetővé), és ráadá-
sul az adataid különösen 
nagy biztonságban vannak. 
Plusz egy ilyen szoftver az 
esetek többségében cégedre 
van szabva, tehát egyedi és 
pontosan azt tudja, amire 
szükség van a cégben. 

TEHÁT: 

5 fő alatt bőven elég az ügy-
viteli program, e fölött azon-
ban kezd el keresni céged 
számára a vállalatirányítási 
rendszered! 

Tudtad-e, 

hogy? 
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