
Mit6l leszi,ink sikeresek?

Vdllalkoz6sunk sikere egyr6szt kornyezettinkdn, de f6leg rajtunk, vezet6kon mflik. Hossz0 t5vra 6s
nividt6vra vonatkoz6 ddnt6seink meghataroz6ak. Ddnteseinket a multra 6s jelenre vonatkoz6
ismereteink 6s a jciv6re vonatkoz6 elk6pzel6seink alapjAn hozzuk. Ezek mind adatokon 6s informS-
ci6kon alaoulnak.

IYM'XXMAr az oskorban is dokumentelt1k az 6rt6kek alakul6s6t liisd rov6sir6s.
csomok, cser6p6get6sek.

Sz6mit6stechnikdn alapulo informatikai eszkozok haszndlata ma m6r elkerulhe-
tetlen. Ennek m6rt6ke fugg a vSllalkozes nagys6getol. Kezdetben elegend6 egy
t{bl1zatkezelS (Excel) haszn6lata. Ennek el6nye, hogy egy rendszerben talaljuk
meg az adatbitzis, az alkalmazds-felulet (frontend) 6s vezetoi informdcio keze-
l6s lehetoseget.

Kis 6s kozepes vdillalkozas (KKV) est6ben m6r szuks6gess6g valik a munka-
megoszt6s, amely egyritt j1r az informatikai eszkozok haszn6latdnak megosztS-
s6val is. Ez lehet helyi (lokrilis) vagy Web-es (internetes) helozaton keresztul.
Ekkor mdr sztiks6gess6 vdlik egy vellalatirdnyftdsi rendszer (ERP, VIR) hasz-
n6lata. ltt szetv6lik az adatb1zis. az alkalmazdsi felulet 6s a vezet6i inform6cios
rendszer (VlR, EIS).

Nagy 6s nemzetkdzi vdllalkoz6sokn6l, int6zm6nyekn6l m6r olyan szerteAgazo a
tulajdonosi, vezet6si 6s hatosdgi inform6cio ig6ny, hogy szuks6ges egy kri lon
kontrolling, dont6st v6gzo csapat. Ezek inform6cio igenyet egy uzleti intelligencia
rendszer (Bl) tudja csak kiszolg5lni.

Feladatunk elv6gzds5hez felt6tlenul szriks6gunk van k6pzett szakemberekre,
akik ismereteiket oktatdson szerzik meg. V6llalat meteret6l fugg6en szuks6gunk
lehet tan6csadokra 6s projektvezet6kre.

Ma m5r rendelkez6sre Sllnak a sziiks6ges eszkrizdk viszonylag el6rhet6 6ron. M6gis sz6mos probl6-
m6val tal6lkozunk az eszkdzdk kivSlasztdsa, bevezet6se 6s haszn6lata sordn. Ennek egyik legna-
gyobb oka a harm6nia megteremtese 6s a megfelel6 kommunik6ci6 hi6nya. Mindig arra torekedjfink,
hogy a sz6munkra legmegfelel6bb eszk6zokkel dolgozzunk, 6s az eszkoz<ik biztoslts6k az aktu6lis
6s kozelj<iv6ben szUks6ges inform6ci6k ell6t6s6t. Gondoljunk a EU kapcsan szilks6ges tdbb deviza-
nem haszn6lat6ra.
Legfontosabb h6rmas: a rendszer megfelel6 adatb5zis kezel6vel miikridjrin, az alaprendszer biztosit-
sa a gyors 6s ellen6zcitt adatbevitelt, kontrolling funkci6ja r6szletes 6s osszesitett informSci6t ny0jt-
son kell6 vizualiz6ci6val.

Mind ezekhez kaphatnak segitseget. Tovdbbi inform6ciokat tal6lnak WEB oldalamon:
http://www.halasi.eu vagy erdekl6dni lehet E-mail: info@halasi.eu 6s Mob: +36-20-445-0597-on
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