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Napjainkban a vállalkozások életképességét döntően befolyásoló tényező a dinamikus
változásokhoz/követelményekhez történő alkalmazkodó képesség. Sikeres vállalkozási
tevékenység hosszú távon nem képzelhető el precíz, naprakész adatokat szolgáltató
vállalatirányítási rendszer nélkül, mely az ügyviteli folyamatok adatainak feldolgozására,
értelmezésére és döntéshozatali kérdéseire egyaránt hatékony megoldást nyújtana.
A Princess ® SmartERP egy moduláris-, többrétegű-, elosztott felépítésű integrált ügyviteli
keretrendszer. Korunk technikai lehetőségeinek maximális kihasználásával több száz
felhasználó – akár több telephelyen történő – folyamatos, stabil és gyors munkavégzését
biztosítja korszerű grafikus kezelőfelületen. A szoftver Plug-in/Host (beépülő modul/futtató
környezet) architektúrájának köszönhetően páratlanul nagyfokú testreszabhatóságot,
jogosultság kezelést tesz lehetővé, mely a startra kész modulok bevezetése mellett optimális
teret ad egyedi felhasználói igények maradéktalan kiszolgálására illetve meglévő
funkcionalitás korlátlan bővítésére. Rendszerünk alkalmas külső internetes webáruházi
adatbázisok rendszeres/on-line alapadatainak frissítésére, valamint Princess ® webmodulok
illesztésével és testreszabásával teljeskörű portálrendszer kialakítására.
Bár az ügyviteli információk tárolására használt FireBird SQL adatbázis szerver ingyenesen
telepíthető és használható, tudás és teljesítmény terén méltó vetélytársa fizetős riválisainak és
platformfüggetlenül installálható Microsoft ® Windows, Linux, Solaris, Unix operációs
rendszerkörnyezetű számítógépekre.
Princess ® SmartERP technikai rendszerdiagram
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Rendszerünk folyamatos fejlesztés/bővítés alatt áll, melynek köszönhetően nem kizárólag az
esetleges programhibák kerülnek javításra, hanem rendszeresen bővülő eszköz- és
funkciókészlet áll a SmartERP felhasználók szolgálatában.
A kezelőfelület kialakításánál kiemelt hangsúlyt fektettünk az egységes/standardizált
adatkezelési-, technikai- és külalaki- szempontok érvényesítésére. A SmartERP keretrendszer
egyedülálló integrált adat -exportálási, -keresési, -riportolási- és -elemzési (OLAP)
módszereket valósít meg, minden eddiginél egyszerűbbé téve az adatok kezelését és listázását.
Az egyes programrészek maximális mértékben kiaknázzák az operációs rendszer valamint
más ügyviteli alkalmazásokban (pl. Office) rejlő lehetőségeket is. A támogatott 19 féle
fájlformátum (xml, pdf, xls, rtf, bmp, jpg, html,…) bármely adattípus ( törzsadatok, analitikus
és szintetikus tételek, komplett jelentések ) exportálására használható. Paraméterezhető
lekérdező motor segítségével azonnal kialakíthatók a vállalkozás-specifikus egyedi riportok
adattartalma és megjelenési (bizonylati) formátumai, melyek ezt követően állandó
menüelemként (de megfelelő jogosultsági viszonyok figyelembe vételével) a programban
megtalálhatók.
Külső szoftverekkel történő adatkommunikációs rendszer megvalósítására, valamint
szoftverfejlesztő csapattal rendelkező vállalkozások számára kialakítottunk COM
technológián alapuló API –t (Application Programming Interface – Programfejlesztői felület),
mely segítségével több cégnél kívülről vezérelhető adatfeldolgozási megoldást biztosítottunk.
Szoftverbevezetések kezdetén felmerülő adatimportálási igények kiszolgálására külön
eszközöket biztosítunk, mely lehetővé teszi a legkülönfélébb adatbázisokból történő egyszeri
vagy rendszeres migrációs-/ importálási feladatok gyors, ellenőrzött végrehajtását.
A SmartERP keretrendszer ismertetésekor előtérbe helyezzük az egyedi igények maradéktalan
megvalósíthatóságát, mint jelentős vállalkozói döntést. A sikeres szoftverbevezetés
elengedhetetlen eleme a rendelkezésre álló alapadatok importálhatóságának vizsgálata mellett
az ügyviteli folyamatok kellően alapos átvilágítása, az esetleges sajátosságok felderítése,
valamint a szoftverrel egyáltalán nem támogatott területek automatizálásának, integrálásának
a lehetőségeinek feltárása.
Bár a projekt ellenértékét jelentősen befolyásolhatják az egyedi fejlesztésű
modulok/kiegészítések, számos példa bizonyítja világszerte, hogy a megfelelően kiválasztott
„minőségi szoftver” nem költség, hanem befektetés, mely sokszoros hasznot termel.
Meglévő megoldásaink programlogikai- és felhasználói szintű kezelésének megismeréséhez
előzetes egyeztetést követően DEMO rendszert telepítünk, melyhez konzultációs és
dokumentáció jellegű támogatást biztosítunk.
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Startra kész ügyviteli moduljaink, keresett megoldásaink:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

árlista-, kedvezmény kezelő modul: korlátlanul kialakítható árlista és kedvezmény
rendszer, időszaki és partnerhez kapcsolt akciók, kedvezmények kezelése
nagykereskedelmi (back-office) számlázási modul: vonalkód technikai támogatás,
manuális rögzítés nélkül is újraszámlázható tételek, partnercsoportos számlázási
lehetőség, testreszabható számlaformátum, egyedi árazási lehetőség
bolti kiskereskedelmi értékesítési modul: „pultos” számlázási funkció, szabályozott
jogosultsághoz kötött (át)árazási lehetőség, kasszaelszámolás, vonalkód technikai
támogatás
pénztárgépes értékesítési modul: vonalkódos és cikkszám alapú termék kezelés; jelenleg
Samsung Sam4s ER-420M típusú pénztárgép támogatott; specifikáció ismeretében
további rendszerek támogatása is megvalósítható
pénzügyi modul: folyószámla, egyenlegközlő, késedelmi kamatterhelő levél, pénzügyi
utalások nyilvántartása, várható bevételek, kiadások kimutatása, visszáru kezelés,
elszámolási egyeztető (terhelő) levél
házipénztár modul: készpénzes bevételi- és kiadási pénzforgalom bizonylatainak
előállítása, időszaki pénztárjelentés készítés
raktárkészlet kezelő logisztikai modul: korlátlan raktárnyitási lehetőség, bizományosi
raktárkezelés, teljeskörű vonalkód technikai támogatás (árumozgási, leltározási funkció),
gyári számos nyilvántartás
megrendelés(árajánlat)-nyilvántartási modul: a vevői- és szállítói megrendelések és
árajánlatok nyilvántartására, lebonyolítására, opcionálisan kialakítható szortiment
kezeléssel
ügynök/jutalék-kezelő modul: különböző rendszerű ügynökforgalmi jutalék
elszámolására, analitikus nyilvántartására
CRM/marketing információs modul: dokumentált ügyfélkommunikációt megvalósító és
az elmélyült, hatékony és gyümölcsöző partnerkapcsolat fenntartását szolgáló modul;
napló bejegyzések, feljegyzések, teendők, preferenciák, részletes partneradatok
nyilvántartása, e-mail, Skype kommunikáció
dokumentumkezelő/iktató modul: nem kizárólag iktatási célokat, hanem CRM modullal
együtt az ügyfélkommunikáció teljeskörű naplózását, visszakereshetőségét is támogatja
teendő lista/feladatütemező modul: munkatársak illetve munkacsoportok határidőnaplós
bejegyzéseinek, feladatainak kezelése, belső kommunikációs eszköz
OLAP EasyPivot grafikus adatelemző, döntéstámogató rendszer
Direkt adatkommunikáció más rendszerekkel. Közvetlen feladási funkció főkönyvi
rendszerek felé. Adatexport számos elterjedt fájlformátumban (xml, pdf, xls, rtf, dbf, mdb,
txt, csv, odf, bmp, jpg, html,…), programozható adatimport felülettel (pl. számlázási
alapadatok átvételéhez, nagytömegű adatfeldolgozásokhoz)
Webshop megoldások/webservice modulok

Licensz feltételek
Konstrukciónk kívánság szerinti (akár korlátlan számú) kliens számítógépre telepíthető. Több
telephelyes üzembe helyezés feláras tényezőt jelent.
Az adatok tárolását biztosító FireBird SQL szerver „Open Source” licenszelésű; használata
díjfizetéstől mentes.
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Fővárosi Gázművek Zrt. (számlázás-, készlet-, EasyPivot OLAP adatelemző modulok,
egyedi fejlesztéssel kiegészítve)
Magyar Ingatlanszövetség (számlázás- és CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző
modulok, egyedi tagnyilvántartással, biztosító ügyintézői egyedi fejlesztéssel kiegészítve)
Buda-Pingvin Hidegkonyhai Kft. (megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-,
CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
OVB Magyarországi Kft. (számlázás-, dokumentumkezelő és iktató-, valamint CRM-,
EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
Duna-Armatúra Kft. (marketing információs-, CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző
modulok)
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Kft. (dokumentumkezelő és iktató-, valamint
CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
Profi-Komfort Kft. (számlázás-, házipénztár-, dokumentumkezelő és iktató-, valamint
CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
Gabona Zrt. (számlázás-, házipénztár-, dokumentumkezelő és iktató-, valamint CRM-,
EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
OVB Informatikai Kft. (számlázás-, dokumentumkezelő és iktató-, valamint CRM-,
EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
Globe Center Kft. (számlázás-, házipénztár-, CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző
modulok, utazási irodai egyedi fejlesztéssel kiegészítve)
EURO-IMMO EXPERT Kft. (számlázás-, CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző
modulok)
Tárért Zrt. (számlázás-, házipénztár-, CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
Synectron Bt. (számlázás-, ügynöki elszámoló-, CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző
modulok)
Nyitramenti Collies and Shelties (számlázás-, internetes modul, EasyPivot OLAP
adatelemző modulok, egyedi fejlesztések)
Ice-Frigid Kft. (megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-, CRM-, EasyPivot
OLAP adatelemző modulok)
NetWorld Trading Co. (megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-, CRM-,
EasyPivot OLAP adatelemző modulok, Oracle alapú egyedi fejlesztésekkel kiegészítve)
Bonus-Teher 2000 Kft. (megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-, CRM-,
EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
AGRO-LARGO KFT. (bevezetés alatt: megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-,
ügynöki elszámoló-, CRM-, EasyPivot OLAP adatelemző modulok)
EPEE Kft. (megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-, CRM-, EasyPivot OLAP
adatelemző modulok)
Kék-Kobra Kft. (megrendelés nyilvántartás-, számlázás-, készlet-, CRM-, EasyPivot
OLAP adatelemző modulok)

…
További információért felelős munkatársak:
Kiss Balázs Iván
ügyvezető
balazs.kiss@princess.hu; +36 20 999 6283

Kiss Tamás Gábor
projektvezető
tamas.kiss@princess.hu , +36 20 999 6280

