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Beton
Manager

Hatékony, gyors, megbízható
vállalatirányítási rendszer
kis- és középvállalatoknak.

Problémák és megoldásuk
Probléma

Megoldás

Magyarország Európai Unióba való belépése
a hazai vállalatok versenyhelyzetének jelentős
erősödését eredményezte.

Olyan módszert kell használnia, amely
•
•
•
•

Ahhoz, hogy az Ön vállalata képes legyen
felvenni a harcot a konkurens cégekkel, és
hosszú távon is helyt tudjon állni a „csatában”,
tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan érhet
el folyamatosan magas jövedelmet, és hogy
hogyan teheti tartósan hatékonnyá cége
irányítását.

•

így garantálva versenyelőnyét a konkurenciával szemben.

Minden vállalkozás más és más, de idővel
mind eljut arra a pontra, amikor
•
•
•
•
•
•

könnyen átláthatóvá teszi vállalata ügyeit,
segítségével több ideje lesz a termelésre,
kiegyensúlyozottá teszi munkáját,
gyorssá, és egyszerűvé teszi döntéshozatalát, és
mindezek mellett még költségeit is
csökkenti,

A legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás, amely mindezt biztosítja, egy korszerű
vállalatirányítási rendszer, a BetonManager
használata.

a gyors információáramlás,
az átlátható gazdálkodás,
a pontos kimutatások,
az egyszerű döntéshozatal,
a nagyobb kontroll, vagy egyszerűen
az idő

Beton
Manager

Komplex ügyviteli megoldás
a számítógép, a vállalatirányítási rendszer,
és az Internet ötvözetéből.

Probléma

Megoldás

1. Lassú, és komplikált
az információcsere

1. Nem lesz többé gondja az
információáramlással

Egyszerre több eljárást alkalmaz folyamatai irányítására, amelyek között nehezen,
vagy egyáltalán nem lehet megoldani az
adatátvitelt, így bonyolult és hosszadalmas
munkával tud csak a szükséges információkhoz hozzájutni.

A BetonManager minden gazdasági folyamatot, üzleti eljárást egy rendszerben irányít,
így Ön könnyedén tudja követni vállalata valamennyi eseményét ezzel az egy programmal.

Üzleti partnerei, ügyfelei az Önétől eltérő
rendszereket használnak, amelyekkel az Ön
eljárása nem tud együttműködve dolgozni,
így velük is lassan és komplikáltan tud csak
információt cserélni.

A BetonManager kiválóan tud együttműködni más rendszerekkel, így biztosítva, hogy
Ön egy eltérő rendszert használó partnerrel,
vagy ügyféllel is gyorsan, és akadálymentesen
tudjon információt cserélni.

Számos telephellyel rendelkezik, amelyek
távol vannak vállalatának központjától, és
csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem
tud velük kommunikálni.

A BetonManager képes egymástól távol eső
telephelyek összekapcsolására, valamint hatékony, és gyors információáramlást valósít meg
helytől és távolságtól függetlenül is, így Ön
zökkenőmentesen kommunikálhat bármilyen
messze fekvő telephelyével.

Mi a BetonManager?
A BetonManager egy komplex ügyviteli
megoldás kis-, és középvállalatoknak.
Hatékony, gyors, megbízható alkalmazás a
számítógép, a vállalatirányítási rendszer, és
az Internet ötvözetéből.

hiánya gátolja a fejlődést.
Nagy felelősség nehezedik a vállalat vezetőjére, hogy ezt a pontot időben felismerje,
és megtalálja a helyes megoldást, ami nem
jár együtt a szervezet lassúvá, bürokratikussá válásával.

A BetonManager olyan testre szabható
alkalmazás, amely egységes, átlátható rendszerben kezeli a kis- és középvállalatok
teljes ügyviteli, adminisztrációs és könyvelési tevékenységét.

Haladni kell a korral. Az egyre több modern
multinacionális vállalat megjelenése, valamint
a kis- és középvállalatok rohamos fejlődése,
korszerűsödése nem engedi, hogy elavult
technikai megoldásokat alkalmazzon cége
vezetéséhez.

A BetonManager
• kiküszöböli az információáramlás zsákutcáit,
• csökkenti az emberi beavatkozások hibáit,
valamint
• gyorsan naprakész, és teljes körű információt szolgáltat Önnek vállalata minden
ügyéről.

A gombamód szaporodó kis- és középvállalatok között úgy szerezhet a legkönnyebben
versenyelőnyt, ha olyan modern megoldást
alkalmaz, amely körükben még nem igazán
elterjedt, de használata garantáltan rohamos
fejlődést eredményez.

Számla kiállítása a BetonManager-rel.

A BetonManager 100%-ig magyar fejlesztésű szoftver.

Tárgyi eszköz nyilvántartás a BetonManager-ben.
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Komplex ügyviteli megoldás
a számítógép, a vállalatirányítási rendszer,
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Probléma

Megoldás

Probléma

Megoldás

2. Az adatok többszöri felvitele,
bonyolult használat

2. Egyszeri adatbevitel,
egyszerű használat

4. Jelenlegi rendszere nem igazodik
a felmerülő igényekhez

4. Ön és vállalata igényeihez
igazodik

Az, hogy minden adatot többször, több helyre
kell felvinni jelentősen lelassítja, és bonyolulttá
teszi munkáját.

A BetonManager-be minden adatot csak
egyszer kell felvinni, és szinte minden adat
utólag is módosítható, ezzel is megkönnyítve
és felgyorsítva Önnek a munkafolyamatokat.

Bonyolult, magasabb szintű számítástechnikai
tudást igénylő eljárást alkalmaz, amelynek nehezen lehet áttekinteni a szerkezetét, így sok
időt vesz igénybe a tanulási folyamat.

A BetonManager komplex rendszer, ennek
ellenére egyszerű használni, mivel felhasználóbarát kezelőfelület jellemzi, és alapszintű számítógépes ismeret is elég alkalmazásához.

3. Feszült és hosszadalmas
a döntéshozatal

3. Kiegyensúlyozottan és gyorsan
fogja meghozni döntéseit

Sokszor nehézkesen és lassan tud csak hozzájutni a szükséges információkhoz, gyakran
nehezen, vagy egyáltalán nem látja át vállalata folyamatait, ügyeinek alakulását, ezért
mindig hosszú, és feszültséggel teli egy-egy
komolyabb döntés meghozatala.

A BetonManager számos lekérdezési lehetőséget biztosít, diagramokat, valamint statisztikai táblázatokat lehet vele létrehozni, melyek
segítségével átlátható formában, könnyedén
jut hozzá a szükséges információkhoz, felgyorsítva és leegyszerűsítve ezzel a döntéshozatal
feszült, és hosszadalmas folyamatát.

Problémát okoz az, hogy bizonyos időközönként le kell cserélnie alkalmazásait, mert azok
nem képesek együtt fejlődni cégével.

A BetonManager rugalmasan fejlődik, így
vállalata növekedésével nem kell lecserélnie.

Csak nehezen, vagy egyáltalán nem lehet
fejleszteni jelenlegi rendszerét az igényeknek megfelelően, és számos olyan részt is
tartalmaz, amelyekre cége irányításához
nincs szükség.

A BetonManager moduláris felépítésű,
ezért csak azokat a részeket kell megvennie,
amelyekre valóban szüksége van, valamint
bármikor könnyedén tudja alakítani és fejleszteni az Ön igényeinek megfelelően.

Most használt módszerének bevezetése jelentősen átalakította cége addigi gazdasági
folyamatait, üzleti eljárásait, így az új körülményekhez való igazodás bevételkiesést
eredményezett.

A BetonManager testre, azaz vállalatra
szabható, tehát cége egyedi igényeinek
megfelelően lehet beállítani azért, hogy tökéletesen alkalmazkodjon addigi gazdasági
folyamataihoz.

5. A bevezetéstől való félelem

5. A bevezetés nem hátráltatja
üzletmenetét

Attól fél, hogy egy új vállalatirányítási rendszer bevezetése bevételkiesést jelent majd
az új eljárásra való átállás, és az új módszer
megtanulása miatt.

A BetonManager bevezetése gyors és
egyszerű, köszönhetően a könnyű tanulhatóságnak, a vállalatra szabhatóságnak, és annak
hogy 100%-ig magyar fejlesztésű szoftver.

A vállalatra szabhatóság
előnye abban rejlik, hogy
Önnek nem kell új eljárásokhoz igazodnia, és új módszereket megtanulnia, csupán alkalmazkodnia kell a BetonManager nyújtotta kedvezőbb
körülményekhez.
A magyar fejlesztés előnye,
hogy teljes mértékben megfelel
a hazai piac igényeinek, azonnal
alkalmazkodik a piac változásaihoz, és szervizelése, fejlesztése, karbantartása költséghatékonyabb, mint egy külföldi
megoldásnak.

Számlák nyilvántartása a BetonManager-ben

Teljesítmények kimutatása a BetonManager-ben

Készletkönyvelés a BetonManager-rel
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Mi mindent nyer Ön?

Ahogy a Sárinvest Kft. segíti Önt

3 legfőbb előny, amit a BetonManager nyújt
1. Több idő

2. Nyugodt munka

3. Csökkenő kiadás

A BetonManager rengeteg
idejét spórolja meg azzal, hogy
• egy rendszerben irányítja a
gazdasági folyamatokat,
• együtt tud működni más
rendszerekkel,
• összekapcsol számos távoli
telephelyet,
• bárhonnan gyorsan elérhető,
teljes körű információbázist
szolgáltat,
• csak egyszer kell rá felvinni
az adatokat,
• közvetlenül módosít minden
kapcsolódó adatot, és
• gyorsan megtanulható a
használata.

A BetonManager segítségével nyugodt lesz
munkája, mivel
• egyszerűen,
• átlátható rendszerezéssel
(táblázatok, diagramok
formájában)
• azonnal pontos, naprakész adatokat nyújt
cége minden ügyéről,
valamint
• időt spórol Önnek, így a
szűkös határidők teljesítésével járó stresszt is
csökkenti.�

A BetonManager kiadásait is csökkenti, hiszen
• használatával kevesebbet
ell költenie ügyvitele, adminisztrációja, és könyvelése
ellátására, valamint
• erőforrásai átcsoportosításával jobban koncentrálhat
a termelésre, és költségei
minimalizálására.

Szakértői igényfelmérés

Maximális igény-kielégítés

Ahhoz, hogy segítségére legyünk, szakértőinknek csupán vállalata folyamataival,
gazdasági eljárásaival kell megismerkedniük, illetve azt kell megtudniuk, hogy
milyen technikai eszköz áll rendelkezésére,
és azt e pillanatban mire használja. Üzleti
titkaiba nem avatkozunk be.

Minél előbb, és minél teljesebb mértékben próbálunk megfelelni az Ön igényeinek, valamint a technika fejlődésével kínálkozó legújabb lehetőségeket igyekszünk
rövid időn belül eljuttatni Önhöz.
Ennek érdekében vállalatunkon belül
külön részleg foglalkozik a szoftverek, és
az elektronika fejlesztésével.
Ügyfeleink tapasztalatait, véleményeit
vállalatirányítási és automatizálási rendszerünk működésével, szolgáltatásunk minőségével kapcsolatban összegyűjtjük, kiértékeljük, és ezekhez igazodunk munkáink
során.

Gyors problémamegoldás
Vállalatirányítási vagy automatizálási
rendszerünkkel kapcsolatos esetleges problémák gyors megoldását, a gyors hibakeresést segíti, hogy az automatika, vagy az
adatbázis elektronikus üzemnaplóját Internet segítségével is elérhetjük, és így a
probléma szoftveres megoldását azonnal
el is juttatjuk Önhöz.

Teljes körű táv-szolgáltatások
Az elektronikus adatátvitel lehetőségét
nem csak a szervizelési feladatok számára
garan-táljuk, hanem lehetőséget biztosítunk a táv-adatfeldolgozás, távszerviz, és
távfelügyelet kialakítására is.

Tökéletes hatékonyság
A BetonManager vállalatirányítási rendszer központi elemét moduljainkból, Önnel
együttműködve állítjuk össze, így olyan, az
Ön, és vállalata igényeihez igazított rendszert kap, amelyet a leghatékonyabban
tud használni cége irányításához, könyvelési, ügyviteli feladatai, valamint adminisztrációja ellátásához.

Hatékony szerviz-szolgáltatás
Hogy minél hatékonyabb szervizt szolgáltassunk Önnek, elektronikánk kompakt
rendszerű, mely egy-egy teljes egység
gyors cseréjét teszi lehetővé.

A BetonManager bevezetése,
az Ön együttműködésével, akár
��������
már

2 hét alatt megvalósítható.

Számlák áttekintő diagramja a BetonManager-ben
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Hatékony, gyors, megbízható
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kis- és középvállalatoknak.

A BetonManager

Beton
Manager

Komplex ügyviteli megoldás
a számítógép, a vállalatirányítási rendszer,
és az Internet ötvözetéből.

Főkönyvi könyvelés
• bevételek, ráfordítások
• adók nyilvántartása
• mérlegkészítés

A teljes rendszer
A képen középen
látható egy központi adatbáziskezelő
szerver, melyhez
közvetlenül kapcsolódik a telephelyi
folyamatvezérlő és
a diszpécser rendszer.

Project adminisztrálás
• beszerzések, ráfordítások
• árbevételek munkaszámonkénti kezelése
Vezetői információs rendszer
• elemzések, kimutatások összeállítása,
• utókalkuláció
• személyek, gépek, projectek, üzemegységek teljesítmény értékelése
• likviditástervezés

Béranalitika nyilvántartás
• személyes adatok
• fizetések, levonások nyilvántartás
Szerződés, megrendelés nyilvántartás
• gyártással, kereskedelemmel, szállítással kapcsolatos megállapodások
• megrendelések nyilvántartása
• határidők nyilvántartása

Elektronikus irattár
• kategorizált dokumentumtárolás
• papír nélküli irattár

A moduláris felépítésnek köszönhetően csak azokat
a részeket kell megvennie, amelyekre valóban
szüksége van, valamint bármikor könnyedén tudja
alakítani és fejleszteni a rendszert az Ön és vállalata
igényeinek megfelelően.

A kommunikációs
protokollon keresztül tetszőleges számú távoli telephely
rákapcsolható a
központi adatbázis
szerverre.

A BetonManager-t működtető teljes rendszer

A BetonManager moduljai
Általános modulok
Számlaforgalom
• kimenő számla készítése
• bejövő számla iktatása
• szállítólevelek bevitele
• számlakönyvvezetés
• készletmozgások felvitele

Pénzforgalom
• házipénztár ki-, és befizetés
• pénztárforgalmi jelentés
• bankforgalom
• folyószámla nyilvántartás
• címletjegyzék készítés

Raktári készletkezelés
• bevételezés, kiadás
• anyag-, és árukészlet nyilvántartás

Tárgyi eszköz nyilvántartás
• kis- és nagy értékű tárgyi eszközök
• értékcsökkenés elszámolása

A BetonManager moduljait szemléltető folyamatábra

Sárinvest Kft.
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Beton
Manager

A Sárinvest Kft.

Speciális modulok
Kereskedelem
• vásárolt, gyártott termékek kis-, és nagykereskedelmi forgalmazásának nyilvántartása
• ármegállapodások nyilvántartása
• megrendelések automatikus számlázása
• raktári készletek kezelése
• szerződések, megrendelések teljesítése,
nyomon követése

Menetlevél feldolgozás
• saját és bérelt gépek külön kezelése
• menetlevél szerinti szolgáltatások
számlázása
• árbevétel, futásteljesítmény nyilvántartása
• felhasznált üzemanyag elszámolása
• gépenkénti, gépkezelőnkénti bevétel/
teljesítmény figyelés

Gépjárműjavítás
• saját és idegen gépjárművek javításának
külön kezelése
• megrendelések kiszámlázása
• munkalap alapján történő javítási tevékenység adminisztrálása
• javító, karbantartó szolgáltatás kezelése

Betonacél vágás, hajlítás
• tervdokumentációk feldolgozása
• hajlítási rajzok, armatúra rajzok alapján
történő vágás, hajlítás, szerelés teljes
adminisztrálása
• tételes gyártási jegyzék készítése
• gyártó minőségi bizonyítvány szerinti
nyomkövetése az építkezés helyszínéig

Betongyártás, betonelem gyártás
• betoneladás teljes bizonylatolása
• betonkeverő üzemek működtetésének
adminisztrálása
• ipari automatizált gyártási folyamatirányítás teljes adminisztrációja

Beton
Manager

Komplex ügyviteli megoldás
a számítógép, a vállalatirányítási rendszer,
és az Internet ötvözetéből.

Hatékony, gyors, megbízható
vállalatirányítási rendszer
kis- és középvállalatoknak.

Ismerjen meg minket

Tevékenységünk

Főbb szolgáltatásaink

Fő tevékenységünk integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése, valamint gyártástechnológiai folyamatok automatizálása,
melyeket Ön együttesen vagy külön-külön is
igénybe vehet.

1. Komplex vállalatirányítási rendszer kidolgozása, megvalósítása, üzembeállítása.

Cégünk közel 20 éve működik, és a kezdetben egyszemélyes vállalkozás mára 8 főt foglalkoztató szervezetté nőtte ki magát.

3. Betongyártás gyártástechnológiai folyamatait automatizáló rendszer tervezése, gyártása, üzembeállítása.

2. Könyvelés, könyvelés felügyelet,
outsourcing.

Akiket segítünk

Plusz szolgáltatások

A BetonManager általános moduljai a kisés középvállalatok adminisztrációját, ügyvitelét, és könyvelését segítik.

•
•
•
•
•

A rendszer speciális moduljai a

A BetonManager működésének
minimális hardver feltételei

•
•
•
•
•
•
•
•

Pentium 4 alaplap
1,6 GHz-es processzor
megfelelő méretű háttértár
(ajánlott 80 GB-os winchester)
512 MB memória
CD olvasó
10/100-as hálózati kártya
Windows 2000/XP operációs rendszer
Internet kapcsolat
(fix IP cím, a távoli adatbázis
karbantartás és program frissítések
egyszerű kezelése miatt)

A hozzá kapcsolódó munkaállomások már természetesen
kisebb kapacitású, és régebbi
windows (95, 98, ME) operációs rendszerrel működő gépek
is lehetnek.
Az eredmény listák, nyomtatványok kiíratásához természetesen szükséges még egy
vagy több tetszőleges típusú
nyomtató.

•
•
•
•

•

kereskedelem,
fuvarozás, szállítás,
jármű-, gépjavítás,
jármű, gép bérbeadás

•

területén tevékenykedő vállalkozások adminisztrációs, ügyviteli, és könyvelési feladatainak ellátását szolgálják.

•

Célunk

A speciális modulok különleges szolgáltatási területe a
•
•

Arra törekszünk, hogy vállalkozása a BetonManager segítségével minél

nagyüzemi betongyártással,
betonacél vágással, hajlítással

kapcsolatos mindennemű ügyviteli tevékenység, adminisztráció számítógépesítése, és gyártástechnológiai folyamat automatizálása.

Sárinvest Kft.

1097 Budapest Drégely u. 17. IV/11.
Tel.: 1 216 5109
Fax: 1 215 2952
Mobil: 30 921 8609
E-mail: sarinvest@axelero.hu
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Rendszerinstalláció, üzembeállítás
Rendszerfelügyelet, rendszerkövetés
Karbantartás
Programfrissítés
Táv adatfeldolgozás, táv szerviz, táv
felügyelet
Egyedi igényeket kielégítő számítástechnikai szoftverek fejlesztése
Számítástechnikai hardverpark tervezése, szállítása, üzembeállítása, rendszertelepítése
Alkalmazás, programhasználat, eszközkezelés oktatása
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•
•
•

gyorsabban fejlődjön,
nyereségesebb legyen, és
nagyobb előnyre tegyen szert

versenytársaival szemben.

Beton
Manager

Hatékony, gyors, megbízható
vállalatirányítási rendszer
kis- és középvállalatoknak.

Keressen minket további
információkért
Mennyi idejét spórolja meg,
mennyire teszi gyorssá döntéshozatalát, és
milyen mértékben csökkenti kiadásait
a BetonManager használata?
•
•
•

Kérjük, hívjon minket, és minden
kérdésére válaszolunk.

Sárinvest Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Drégely u. 17. IV/11.
Tel.: (1) 216 5109
Fax: (1) 215 2952
Mobil: (30) 921 8609
E-mail: sarinvest@axelero.hu

www.betonmanager.hu

Keressen fel minket most!
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