
 
 

A DataLogic Kft. 1999 óta áll 
Ügyfelei szolgálatában az ügyviteli 
rendszerek piacán. Filozófiánknak 

megfelelően folyamatosan 
figyelemmel kísérjük potenciális 

vásárlóink változó igényeit, 
amelyhez maximálisan igazodva 
alakítjuk termékportfóliónkat. 

 

 

 

Sikerünk építőkövei: 

 

Vevőorientált 
gondolkodásmódunk 

Tökéletes minőségre való 
törekvésünk 

Fejlesztésre és innovációra 
fordított erőforrásaink 

Ügyfeleink tapasztalatainak 
maximális „felhasználása” 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Megoldást szállítunk!” 

Egy-egy új megoldás kifejlesztése során a 
legkorszerűbb technológiákat alkalmazzuk. A keresleti 
igényeket folyamatosan követve bővítjük és fejlesztjük 
termékeinket, amely mára már felöleli a teljes 
ügyvitelt, beleértve a vezetői információs és 
kontrolling rendszerek egészét, a dokumentum-
menedzsmentet, az ERP, folyamatvezérlő, 
projektirányító és kontrolling megoldásokat. 

Rendszereinket mindig úgy alakítjuk, hogy Ügyfeleink 
számára biztosítani tudjuk a megfelelő kommunikációt 
rendszereink és a már meglévő programjaik között, 
fenntartva ezzel a folyamatos zökkenőmentes 
működést. 

Széleskörű fejlesztési tapasztalattal rendelkezünk 
.NET, PHP, MS SQL, valamint ORACLE nyelveken 
történő programozás területén, biztosítva ezáltal a 
legmodernebb technikák alkalmazását munkáink 
kivitelezésében. 

 A DataLogic Kft. 2005. január 28. óta Microsoft 
Certified Partner, 

2004. január 1-től pedig az MSZ EN ISO 9001 : 2001 
minőségbiztosítási szabvány előírásai szerint működik. 
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WEB alapú megoldásaink a legmodernebb technológiát képviselik, nagy üzembiztonságú 
rendszerként működnek, platform és adatbázis-függetlenek, valamint támogatják a 
napjainkban egyre nagyobb teret hódító távmunka adta lehetőségeket is. A DataLogic Kft. 
által szállított megoldásokkal Ügyfeleinknél több száz ember dolgozik távmunkában. 

Az elmúlt évek során nagy tapasztalatot szereztünk egyedi ügyféligényeknek megfelelő 
rendszerek elkészítésében. Működésünk során számos speciális ügyféligényt elégítettünk 
már ki az informatikai fejlesztések keretein belül. 

 

A szoftvertermékek szállításán, testre szabásán túlmenően hangsúlyt fektetettünk és 
fektetünk a jövőben is a kiegészítő tanácsadói szolgáltatások nyújtására is (pl.: üzleti 
folyamatok újraszervezése- felülvizsgálata (BPR), iratkezelési rend felülvizsgálata, 
irattározási rend kialakítása, illetve teljes informatikai rendszer váltás minőségbiztosítása 
irányítása).  
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Termékportfóliónk 



 
 

10 érv az ADATBÁNYÁSZ mellett: 
 

1. Bármikor, bárhonnan automatikusan információhoz juthat. 
2. Pontosan azt az információt kapja, amire valóban szüksége van, és ezáltal időt spórolhat meg. 
3. Adatait biztosan legalább egy rendszerben tárolja, amelyből mi kinyerjük Önnek a hatékony 

információt. 
4. Sokszor emberi erőforrásra van szüksége, hogy időigényesen előállítson bizonyos jelentéseket, 

amikor ez akár egy kattintással is megoldható lenne. 
5. Automatikusan elő tudja állítani az információkat, amennyiben az üzleti igények miatt új jelentésre 

van szüksége. 
6. Több különböző adatbázisban tárolja adatait? Kezelje őket egységesen és kérjen le összetett 

jelentéseket. 
7. Tervezzen előre! Készítse el üzleti tervét, kövesse nyomon az időszakos változásokat és végezzen 

terv-tény összehasonlítást, mindezt pár kattintással. 
8. Dolgozzon jól megszokott Excel környezetében. 
9. Publikálja az információkat web-en keresztül. 
10. Információt gyorsan, hatékonyan és egyszerűen! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ADATBÁNYÁSZ kiemelkedő hatékonysággal és megbízhatósággal használható standard 
és rendszeres információk automatikus előállítására, egyedi szempontú jelentések 
készítésére. A folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően sikerült megalkotnunk egy olyan 
interneten keresztül is használható eszközt, amellyel pontos, naprakész, az Ön egyedi 
igényeire szabott, tetszőleges bonyolultságú kimutatások készíthetőek, egyszerre akár több 
nyilvántartási rendszer adataiból is. 

A korszerű, .NET környezetben készült rendszer speciális EXCEL - függvény kapcsolata, 
valamint a különböző analitikák az Interneten keresztül is működnek, segítve ezzel a 
különböző adatok Web-szerveren keresztüli szolgáltatását. 

 

 

Az ADATBÁNYÁSZ Vezetői 
Információs és Kontrolling Rendszer a 
kezdetek óta értékesített termékeink 
egyike, amely azóta is töretlen sikerrel 
szerepel a hazai informatikai piacon, és 
legtöbb ügyfelünk által alkalmazott 
megoldás. 

 

ADATBÁNYÁSZ 
 

Vezetői Információs és 
Kontrolling Rendszer 
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ADATBÁNYÁSZ és TERVEZŐ kapcsolat 
 

ADATBÁNYÁSZ rendszer átírása a végéhez ért! A legújabb technológiával kialakított 
kapcsolatnak köszönhetően az ADATBÁNYÁSZ és TERVEZŐ rendszerünk egységes 
felületre került. 

Bármilyen meglévő adatbázisból, bármilyen időszakra terv-tény lekérdezést tesz lehetővé! 

Ezáltal Ön tudni fogja, hogy a kitűzött célhoz viszonyítva hol tart a jelenlegi állapot és 
milyen esetleges beavatkozások szükségesek az egyes időszakok során.  

Tervezzen az adatokkal a jól megszokott Excel környezetében! Az általunk írt függvények 
segítségével a lekérdezések, analitikák weben keresztül egy kattintásra elérhetőek, amelyek 
aztán SharePoint portálon is publikálhatóak. 
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DataLogic Kft. 
1132 Budapest, Visegrádi utca 64. 
+ 36 1 412 3730  

info@datalogic.hu 

Látogasson el honlapunkra: 
www.datalogic.hu 

 

	  


