
 
 

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, 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).  

 

Termékportfóliónk 
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SSSpppeeeccciiiááállliiisss   BBBIIIZZZOOONNNYYYLLLAAATTTFFFEEELLLIIISSSMMMEEERRRŐŐŐ   RRReeennndddssszzzeeerrr   

A mai világban egyre szükségszerűbb a papír alapú dokumentációk elektronikus formába 
történő átalakítása, azok feldolgozása. Amennyiben ez manuális módon történik, tudjuk, 
hogy mennyire időigényes folyamatot jelent. A leghatékonyabb megoldást erre egy olyan 
szoftver jelenthet, amely elvégzi helyettünk ezt a bonyolult és hosszadalmas folyamatot.  

 
Cégünk 1997-ben kezdett el OCR megoldásokkal foglalkozni. BIZONYLATFELISMERŐ 
Rendszerünk megszületésének inspiráló tényezője, hogy a mai világban egyre több papír 
alapú bizonylat vár manuális rögzítésre, amely rengeteg időt és energiát vesz igénybe. A 
rendszer megvalósítása során elsődleges célunk egy olyan öntanuló rendszer fejlesztése volt, 
amely megfelel minden nagyvállalati kihívásnak és nagy teljesítményű rögzítést (akár napi 
100.000 bizonylat) tesz lehetővé. Mindamellett igyekeztünk olyan speciális OCR 
technológiát kialakítani, amely az automatikus feldolgozási folyamat mellett rendelkezik kézi 
rögzítési felülettel is, biztosítva ezzel a felhasználó maximális elvárásainak kielégítését. 

 

 A BIZONYLATFELISMERŐ Rendszer alkalmazásával rengeteg idő és energia 
sprórolható meg, hiszen jelentős emberi erőforrás váltható ki használatával.  

A manuális rögzítés során jóval nagyobb hibalehetőség áll fenn, azonban a   
BIZONYLATFELISMERŐ esetén az elütések száma minimálisra csökken. 

Nem utolsó sorban a rögzítési munkák távmunkába is kiszervezhetőek, sőt lehetőség van a 
kinyert adatok feladására az ügyviteli rendszer felé is. 
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DataLogic Kft. 
1132 Budapest, Visegrádi utca 64. 
+ 36 1 412 3730  

info@datalogic.hu 

Látogasson el honlapunkra: 
www.datalogic.hu 

 

Kézi rögzítő felület: A BIZONYLATFELISMERŐ Rendszer kézi rögzítő felülete 
lehetőséget nyújt a nem 100%-osan felismert adatok pontosításához. 

Sablonok gyártása: A rendszer rendelkezik a sablonok manuális rögzítésre alkalmas 
felülettel, valamint a manuálisan beszkennelt képek fogadása után képes az automatikus 
szállítónkénti felismerési sablon legyártására is.  

Számlák és egyéb bizonylatok tartalmi és számszaki ellenőrzése: A rendszer 
automatikusan ellenőrzi a számlákban foglalt bruttó és áfa értékek egyezőségét a nettó 
értékkel. 

Adatok exportálása: A BIZONYLATFELISMERŐ Rendszer támogatja a kinyert 
adatok XML formátumba történő rögzítését. 

Statisztika: felmérés készíthető a felismerés sikerességéről. 
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