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abas

Az abas Business Software letisztult struktúrája és az intelligens bevezetési stratégiák 
rövid bevezetési időt, valamint zökkenőmentes integrációt tesznek lehetővé a meglévő 
vállalati struktúrába és a meglévő szoftverkörnyezetbe. Ez átjárhatóságot és gyors 
return on investment-et (ROI) teremt. A módszeres szoftverimplementáláson keresztül a 
bevezetési idő mintegy 25%-kal csökkenthető és a ROI gyorsabban elérésre kerül. 

• Ipari berendezések gyártása
• Gyümölcs és zöldség 

nagykereskedelem
• Gépgyártás
• Gyógyászati eszközök 

kereskedelme
• Fémmegmunkálás és –feldolgozás

InterJNet 
Számítástechnikai Kft.

Cobra

A Cobra Computer Kft. az ügyviteli szoftverfejlesztésben szerzett több mint 25 év 
tapasztalatát felhasználva és a több ezer felhasználó igényét figyelembe véve fejlesztette 
és 2012 év elején kiadta a CobraConto.NET ügyviteli, vállalatirányítási rendszer 
partner, számla, pénzügy, főkönyv, készletkezelő, tárgyi eszköz, iktatás és munkalap 
moduljait. A CobraConto.NET rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll és újabb, CRM és a 
szerviztevékenységet támogató modulok megjelenése várható.

• Bútorgyártás
• Építőipar
• Kiadványterjesztés
• Közigazgatás
• Munkagép kereskedelem
• Szépségipar

Cobra Computer Kft.

Coda (Unit4)

Előre paraméterezett ERP rendszer, amellyel minden pillanatban teljes kontroll alatt 
tarthatja pénzügyi-, számviteli, logisztikai és gyártási folyamatait, a törvényi előírásoknak 
megfelelő jelentéskészítést, mindezt modern webes elérhetőséggel, testre szabható 
kiegészítő modulok széles választékával. A Coda ERP részét alkotja Coda Logistics 
logisztika és gyártás modul is, amely minden lehetséges logisztikai folyamatot és 
adminisztrációs feladatot támogat. Rugalmas és logikus felépítése révén könnyen 
integrálható más rendszerekhez, bevezethető lépcsőzetesen is, így komplex, mégis 
költséghatékony megoldás az Ön vállalata számára. 

• Logisztika
• Üzleti szolgáltatások
• Disztribúció és nagykereskedelem
• Pénzügyi szolgáltatások
• Gyártás
• Média- és kiadóvállalatok
• Kiskereskedelem

UNIT4 CODA Hungary 
Kft.

Epicor

Viszonylag kis szereplő a világpiacon az Epicor, de újszerű technikai alapjai miatt máris 
komoly hírnevet vívott ki magának, különösen a gyártóvállalatok körében. Architektúrája 
és az üzleti folyamatok beépített kezelése révén igen magas szintű rugalmasságot kínál. 
Ugyanakkor innovatívan áll az olyan újfajta technológiákhoz, mint a mobilitás, a fejlett 
elemzési képességek vagy éppen a szolgáltatásként való használat. 

• Gyártástervezés
• Disztribúció
• Kiskereskedelem és vendéglátás
• Szolgáltatások

Epicor Software 
Hungary Kft.

Exact Globe
A szoftver a holland Exact Software terméke, amit inkább a kisebb vállalatoknak szán. 
Nincs különösebb iparági fókusza, de vevői között megtalálhatók gyártó- és disztribúciós 
vállalatok is. SCM-funkcionalitása kiterjed a beszerzés, a raktározás, a tervezés és a gyártás 
folyamataira. Magyar partnerektől is elérhető, így mindenképpen megér egy próbát. 

• N/A
Exact Software CEE, 

s.r.o.

A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája
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exPanda

A magyar cég 1986 óta foglalkozik ügyviteli szoftver fejlesztéssel, ezen belül az exPanda 
ügyviteli program elődjének tekinthető DOS-os programmal. Célja olyan megbízható, 
integrált ügyviteli program létrehozása és folyamatos fejlesztése, amely a maximum 
100 gépes hálózattal rendelkező kis- és középvállalatok igényeit elégíti ki kedvező áron, 
a hazai sajátosságokat fokozottan figyelembe véve. Az exPanda tökéletesen kezeli a 
nagyobb cégek sok részleget érintő, összetett folyamatait, de a kisebb cégekre jellemző 
összevont és sok egyedi esetet tartalmazó folyamatait is. A szoftver adatmotorja akár évi 
500 ezer bizonylatsor kezelését is kellő sebességgel és megbízhatóan elvégezi.

• Gumiabroncs kereskedelem
• Vegyipar
• Irodatechnika
• Autóipar
• Nagy- és kiskereskedelem
• Közigazgatás

exPanda 
Számítástechnikai Kft.

GriffSoft 
Forrás

Két évtizedes tapasztalat áll a GriffSoft terméke mögött. Bár nem kimondottan 
gyártóvállalatok számára készült, alkalmas a készletek nyilvántartására és könyvelésére, 
támogatja a vonalkódos leltározást, kereskedelmi alrendszere a teljes értékesítési és 
logisztikai folyamatot lefedi, beszerzési alrendszere pedig a stratégiai tervezéstől a napi 
folyamatok levezényléséig igen sok mindenre alkalmas. A Forrás kiterjedt referenciákkal 
rendelkezik a legkülönfélébb iparágakban. 

• Közigazgatás
• Mezőgazdaság

GriffSoft Zrt.

IFS 
Applications

A szoftver kimondottan erős a gyártás területén, de az elmúlt időszakban 
továbbfejlesztette kínálatát a projektalapokon működő szervezetek (mint például az 
építőipari cégek) és a kiskereskedelem számára is. Előnyének tartják az erősen moduláris 
felépítést, amelynek köszönhetően a kisebb cégek viszonylag olcsón el tudnak indulni 
vele. Hátrányaként viszonylagos ismeretlenségét és szűk partnerbázisát lehetne említeni.

• Légi- és hadiipar
• Eszközigényes iparágak
• Járműipar
• Építőipar és fővállalkozás
• Energia- és közműszektor
• Olaj- és gázipar

IFS Hungary 
Számítástechnikai Kft.

Infor BaaN 4 
ERP (BAAN)

A BaaN a programcsomagját elsősorban az ipari vállalatok és a kereskedelem számára 
ajánlja. Mint az integrált vállalatirányítási csomagokra jellemző, a BaaN 4 is moduláris 
rendszer, amelyben a rendszert alkotó modulok csomagokká (package) állnak össze. Az 
egyes csomagok általában önállóan is működtethetők, de ezt inkább csak a bevezetés 
folyamán célszerű kihasználni, mert a rendszer erőssége éppen a különböző csomagok 
(modulok) közötti kapcsolatokban - azaz a rendszer nagyfokú integráltságában - rejlik.

• Gépgyártás
• Szolgáltatás
• Faipar
• Acélipar
• Autóipar
• Élelmiszeripar
• Elektronika

Infor

Infosys
Az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer modulárisan felépíthető programcsomag, 
mely vállalatok készletgazdálkodási, termék- és szolgáltatásértékesítési, logisztikai, 
pénzügyi/számviteli, eszközgazdálkodási, humánerőforrásgazdálkodási, iktatási és 
termelési szegmenseinek teljes körű lefedésére alkalmas.

• Járműipar
• Kohászat
• Bányászat
• Építőipar
• Média
• Telekommunikáció

Megatrend Zrt.



XAPT Hungary Kft.  | 3

Tanulmány | XAPT Hungary Kft.

ERP rendszer Leírás Tipikus iparágak Fejlesztő cég

JD Edwards

Az Oracle JD Edwards rendszerben minden alapmodul a rendelkezésre áll a logisztika- 
disztribúció, a pénzügy-számvitel, a termelésirányítás, projektmenedzsment és 
ügyfélkapcsolat kezelés (CRM) témaköreibe csoportosítva. A modulok lego-szerűen 
egymásra építhető többcsatornás funkcionalitásból építkeznek, melyek paramétereivel 
irányítva a legegyszerűbbtől kezdve a legbonyolultabb üzleti modell is áttekinthetően 
kezelhető.

• Gyógyszerkereskedelem
• Gépgyártás
• Élelmiszeripar
• Mérnöki szolgáltatások
• Mezőgazdaság

Oracle

Libra6i

Az IDC Hungary adatai szerint a magyar Libra Szoftver Zrt. terméke hazánkban az SCM-
szoftverek között benne van első ötben. Az Oracle adatbázis-kezelő technológiájára 
épített szoftverben szorosan integráltak az egyes modulok funkcionalitásait. Kereskedelmi 
és logisztikai modulja lehetővé teszi az összetett kereskedelmi kapcsolatok kezelésére, a 
rendelési és teljesítési folyamatok felügyeletére. Készletgazdálkodási modulja alkalmas 
valamennyi készletmozgás rögzítésére, az azokhoz kapcsolódó bizonylatok generálására, 
nyomtatására, illetve a mozgások könyvelésére, valamint a bizományosi készletek 
kezelésére. Ennek a terméknek is van kisebb cégeknek készített, egyszerűbb változata, a 
Libra3s ügyviteli szoftver.

• Közművek
• Személyszállítás
• Hulladékszállítás

LIBRA Szoftver ZRt.

Microsoft 
Dynamics 

AX (Axapta)

A közép- és nagyméretű szervezeteknek készült Microsoft Dynamics AX (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

Microsoft 
Dynamics 

NAV 
(Navision)

A Microsoft Dynamics NAV (Navision) kis-és középvállalatok számára készült integrált 
vállalatirányítási megoldás minden tevékenységi területen támogatja a vállalkozások 
működését. A növekvő vásárlói igények, a nemzetközi verseny és a bonyolult megfelelési 
szabályok számos kihívást állítanak a kis-és középvállalatok számára. Ezen feladatok 
sikeres és hatékony kezelése csak fejlett, költséghatékony módon üzemeltethető üzleti 
megoldások használatával lehetséges.

• Kis- és nagykereskedelem
• Szállítményozás és fuvarozás
• Gyártás
• Közmű és távhő szolgáltatások
• Hulladékgazdálkodás

Microsoft
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Nagy 
Machinátor - 

“BigMac”

A Nagy Machinátor közel 20 éve nyújt optimális megoldást a mikro- és kisvállalkozások 
alapvető üzletviteli adminisztrációs teendőinek ellátására. Használatával a szükséges 
kimutatások naprakészen valamennyi területen rendelkezésre állnak. A felhasználóknak 
a program nyújtotta előnyökön túl stabil, hosszú távú partnerkapcsolatot, rugalmas és 
ügyfélközpontú megközelítést kínál a fejlesztő. 

• Bányászat
• Vegyipar
• Nyomdai termékek, könyv- és 

lapkiadás
• Kereskedelem
• Szálloda, vendéglátás, 

idegenforgalom
• Mezőgazdaság

ProgEn Mérnöki 
Fejlesztő és Szolgáltató 

Kft.

Octopus 8

Az Octopus 8 Vállalatirányítási Rendszer egy általános és szektorfüggetlen ügyviteli 
megoldás. A program a vállalkozások alapfolyamataitól kiindulva egészen a 
mérlegbeszámoló elkészítéséig biztosít hatékony számítógépes támogatást. A rendszer 
fejlesztése 1998 óta folyik és jelenleg a programnak már harmadik generációját 
értékesítjük. Az Octopus 8 rendszer 100%-ban Magyar Termék.

• Fotóelektronikai kiskereskedelem
• Divatipar
• Papír- és irodaszer kereskedelem
• Pénzügyi szolgáltatások
• Média
• Elektronikus kiskereskedelem

Vision-Software Kft.

Oracle 
E-Business 

Suite

A korábban elsősorban adatbázis-kezelőiről ismert Oracle a világ egyik vezető 
szoftverhatalmává fejlődött, és az E-Business Suite már ugyanabban a ligában játszik, 
mint az SAP termékei. Ennek megfelelően gyakorlatilag minden üzleti területet és 
funkciót lefed, ami egy vállalat működésében előfordulhat, és ezt is elsősorban a 
nagyvállalatoknak ajánlják. Az Oracle számos felvásárlást végrehajtott az elmúlt években, 
így házon belülről tud CRM-szoftvert (Siebel), termék életciklus-menedzsmentet (Agile) 
vagy teljesítménymenedzsmentet (Hyperion) kínálni, de ezek integráltsága még nem 
mondható igazán szorosnak.

• N/A Oracle

proALPHA
A középvállalatok speciális igényeinek figyelembe vételével kifejlesztett átfogó megoldás, 
amelynek segítségével valamennyi üzemgazdasági feladat végrehajtható. Konzekvens 
módon egy olyan integrált rendszert sikerült létrehozni, amelynek részei szervesen 
illeszkednek egymáshoz, egy egészet alkotnak. 

• Fémmegmunkálás és -feldolgozás
• Szolgáltatások
• Elektrotechnika
• Orvostechnika
• Műszaki nagykereskedelem
• Műanyagfeldolgozás

proALPHA Software 
Kft.

QAD 
Enterprise 

A QAD Enterprise Applications integrált vállalatirányítási rendszer a világ 90 országában, 
5600 vállalatnál, 27 nyelven támogatja a gazdaság különböző szektoraiban működő 
vállalkozások munkáját. A QAD Enterprise Applications folyamatos ellenőrzést 
tesz lehetővé, és a vezetők számára olyan információkat szolgáltat, melyek a piac 
kívánalmainak gyors és hatékony megválaszolását segítik elő. Jelenleg Magyarországon 
már több mint 60 vállalat, közel száz telephelyén alkalmazzák A QAD Enterprise 
Applications vállalatirányítási rendszert. 

• Élelmiszeripar
• Elektronika
• Járműipar
• Gépipar
• Vegyipar

ISYS-ON Informatikai 
Tanácsadó Kft.
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SAP 
Business 

One

Az SAP Business One alkalmazás a teljes vállalat valamennyi üzleti funkcióját integrálja 
(pénzügy, értékesítés, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), gyártás, készletkezelés, 
szükséglettervezés és üzemeltetés, szerviz). A piacon elérhető többi kisvállalati 
alkalmazástól eltérően az SAP Business One önálló alkalmazás, amelyhez nem szükséges 
további telepítés vagy több modul bonyolult integrálása.

• Autóipar
• Egészségügy
• Felsőoktatás és kutatás
• Fogyasztási cikkek gyártása
• Gyártóipar
• Ipari gépek és alkatrészek
• Kiskereskedelem
• Média
• Nagykereskedelem
• Tervezés, kivitelezés és üzemeltetés
• Üzleti szolgáltatások

SAP Hungary Kft.

SAP

Az SAP neve az elmúlt két évtizedben összeforrott a vállalatirányítási rendszerekével. 
Hírnevét nem csak a mindenre kiterjedő funkcionalitás és az egyes modulok közötti 
szoros integráció alapozta meg, hanem a termékkel együtt kapott tudás, “legjobb 
gyakorlat” is: a szoftverben megvalósított üzleti folyamatokat számtalan ügyfél 
tapasztalatai alakították ki – azokat követve nem nagyon tévedhet egy cég. Igaz ez 
a Business All-in-One-ra is, amely nem is a cég legteljesebb terméke, hanem már a 
középvállalatoknak tervezett termékcsalád. Elterjedtségéből adódóan széles tanácsadói 
kör áll rendelkezésre a bevezetésnél, illetve előre testreszabott és iparágspecifikus verziók 
is elérhetők. Hátrányaként az árat, illetve a bevezetés komplexitását szokták emlegetni, 
ami miatt az SAP minden igyekezete ellenére Magyarországon inkább csak nagyobb 
vállalatoknak ajánlható. Kimondottan kisebb vállalatoknak készül viszont az SAP Business 
One, de ebből bizonyos fejlettebb SCM-funkciók (beszerzésoptimalizálás, raktárkezelés, 
egyebek) hiányoznak, illetve csak kiegészítőként vásárolhatók meg. 

• Autóipar
• Egészségügy
• Felsőoktatás és kutatás
• Fogyasztási cikkek gyártása
• Gyártóipar
• Ipari gépek és alkatrészek
• Kiskereskedelem
• Média
• Nagykereskedelem
• Tervezés, kivitelezés és üzemeltetés
• Üzleti szolgáltatások

SAP Hungary Kft.

sERPa

A sERPa 3.0 innovatív integrált vállalatirányítási rendszer, amely az általános ERP 
funkcionalitáson túlmenően speciális igényeket is képes kiszolgálni. A többszörös 
díjnyertes szoftver a folyamatos frissítéseknek köszönhetően mindig a legmodernebb 
megoldásokat nyújtja a felhasználóinak. Ideális választás bármely vállalat teljes 
adminisztrációjához.

• Fa-, fémfeldolgozóipar
• Építőipar, ingatlanberuházás
• Nyomdai termékek, könyv- és 

lapkiadás
• Oktatás, szórakoztatás
• Szálloda, vendéglátás, 

idegenforgalom
• Gyógyászat, szociális ellátás

ProgEn Mérnöki 
Fejlesztő és Szolgáltató 

Kft.
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Vectory

A Vectory széles modulkínálatának és testreszabhatóságának köszönhetően alkalmas 
bármely területen működő vállalat számára, megkönnyítve a vállalat működtetését és 
ellenőrzését, mellyel lehetőséget biztosít, hogy a vezetők döntéseiket tényekre alapozva 
időben hozhassák meg. A VECTORY és az EASY BUSINESS - idegen hangzású nevük 
ellenére - teljes mértékben magyar termékek. Magyar nyelvű a súgó, a kezelői kézikönyv 
és az adatbázis dokumentációja, de többnyelvű használatra is alkalmasak!

• Nagykereskedelem
• Külkereskedelem
• Gombatermesztés
• Bank, pénzügy
• Kereskedelem, szolgáltatás
• Gyártás
• Környezetvédelem

VECTOR Üzleti 
Információs Fejlesztő, 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.

VERK/400

Az R&R Software saját tulajdonú és forráskódú, 20 éve folyamatosan fejlesztett VERK/400 
integrált vállalatirányítási rendszere meghatározó részesedést ért el kereskedelmi-, 
termelő-, illetve pénzügyi szolgáltató vállalatok körében itthon és közép-európai 
viszonylatban. Rugalmassága révén jórészt beállítással és paraméterezéssel illeszthető a 
cégek egyedi igényeihez, azok követése saját fejlesztői és konzulensi csapattal biztosított. 

• Járműipar
• Kohászat
• Bányászat
• Építőipar
• Média
• Telekommunikáció

R&R Software Kft.

Visual 
Apollo

A Visual Apollo programcsalád nagy múlttal rendelkező, hazai igényekre fejlesztett, 
kimagasló funkcionalitású, moduláris felépítésű rendszer, amely rendkívüli 
széles körű lehetőségeket nyújt. Tizenöt moduljával a tárgyi eszköz kezeléstől, a 
készletnyilvántartáson át, az ügyfélkapcsolat kezelésig valamennyi ügyviteli területet 
hatékonyan kezeli. Kiváló ár-érték aránya jellemzi! 

• Nagykereskedelem
• Kiskereskedelem
• Szolgáltató
• Könyvelő iroda
• Termelés
• Internetes értékesítés
• Közműszolgáltatás
• Szállítmányozás
• Fuvarozás
• Irodaház üzemeltetés

MULTI Informatikai 
Kft.

Segítünk a választásban!

Vállalatirányítási, pénzügyi és könyvelési rendszerek bevezetése előtt 
kérje ki szakértő tanácsadóink véleményét! Egy jól felépített kiválasztási 
folyamat már fél siker!

Telefon: +36-1-889-2900
Fax: +36-1-889-2957
Email: info@xapt.com
www.xap.hu
Rétköz u. 5. 1118 Budapest


