
 
 

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 

2 



 
 

 

 

IIInnnttteeegggrrrááálllttt      
VVVááállllllaaalllaaatttiiirrrááánnnyyyííítttááásssiii      

RRReeennndddssszzzeeerrr   

...egy eszköz a virtuális iroda megvalósításáért 

A TVIR egy integrált vállalatirányítási rendszer, mellyel megvalósítható a virtuális 
iroda fogalma. 

Az üzleti életben folyó hatalmas verseny és a hatékonyságra való törekvés az, ami arra 
ösztönzött minket, hogy létrehozzuk a TVIR vállalatirányítási rendszerünket. Eltérve az 
általános és szabványosított rendszerektől, TVIR programunk egyéni igényekre szabható 
megoldást nyújt vállalata számára.  

 

 A TVIR funkcióit tekintve lehetőséget nyújt 
a különböző projektek és folyamatok - 
egyszerűen, könnyedén, átláthatóan és 
dokumentáltan történő - menedzselésére 
egy közös felületen. A projektek és 
folyamatok kezelése mellett a rendszer 
hatékonyan támogatja az egyes kontrolling 
funkciókat, egységes dokumentumtárat 
biztosít a felhasználók számára, sőt még a 
kommunikációt is nagymértékben segíti. 
Alkalmazásával mindenki pontosan tudni 
fogja, hogy adott projektben milyen feladat 
lett rá kiosztva és milyen határidőket kell 
batartania. 

 

 

 

A TVIR olyan cégvezetőknek ajánlott, 
akik: 

 minden, a vállalkozással kapcsolatos 
információt egy helyen szeretnének 
tárolni, hogy azokat könnyedén és 
gyorsan megtalálják 

 munkájukat a leghatékonyabban szeretnék 
végezni 

 az ügyfelekkel az év minden napján, 24 
órában kapcsolatot kívánnak fenntartani 

 szeretnék, ha növekedne az árbevételük 
azáltal, hogy tervezettebben dolgoznak és 
üzleti folyamataikat egy jó rendszer 
vezérli 
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DataLogic Kft. 
1132 Budapest, Visegrádi utca 64. 
+ 36 1 412 3730  

info@datalogic.hu 

Látogasson el honlapunkra: 
www.datalogic.hu 

 

„A virtuális iroda megvalósítása mától nem csak elképzelés, 
hanem valóság!” 

 
 A TVIR rendszer nagy segítséget nyújt 

Önnek abban, hogy munkáját egy virtuális 
irodában, valójában azonban otthonról, vagy 
bárhonnan végezhesse. 

A TVIR rendszer elsődleges funkcióit 
tekintve hathatós segítséget nyújt a 
projektvezetésben, valamint a 
folyamatvezérlésben. A program 
használatával könnyen előre tervezhetővé 
válnak a cég életében zajló különböző 
feladatok, nyomon követhető azok aktuális, 
illetve lezárt állapotai, ezáltal könnyen 
megbecsülhetővé válik a hátralevő ráfordítás 
szükségszerűsége is. A rendszer 
dokumentumtára egy egységes felülelet 
biztosít a munkatásak számára, hogy bárki, 
bármikor, bárhonnan elérje azt, amire 
szüksége van, felesleges keresgélések nélkül. 
Az üzenetkezelési funkció által a 
munkatársak könnyedén tudnak egymással 
kommunikálni, elkerülve ezzel a felesleges 
megbeszélések alkalmait. És végül, de nem 
utolsó sorban a rendszer hatékonyan 
támogatja az erőforrás allokációt, valamint a 
kontrolling folyamatokat is. 

A TVIR rendszer a vállalkozás teljes egészét 
átfogó rendszer, alkalmazásával a cégben 
végbenenő összes feladat egy integrált 
rendszerben irányítható.  

 

 

 

2012-es Invitel InnoMax  

Díjnyertes rendszer 

 

„Nem engedhetjük meg azt, hogy bármilyen 
szerverhiba, vagy leállás miatt ne legyen elérhető a 
szolgáltatásunk. Egyszerűen azért, mert aki a 
virtuális iroda szolgáltatásunkat használja, 
gyakorlatilag minden vállalati folyamatát ebben 
végzi. Éppen ezért az Invitel DataCenterben bérlünk 
szervereket, ahonnan üzemeltetjük a szolgáltatást. A 
mai világban nagyon fontos, hogy a különböző 
ügyviteli szoftverek a maximális mértékig kövessék a 
piaci elvárásokat és a versenytársak színvonalát. 
Ehhez pedig folyamatos fejlesztésekre, innovációs 
beruházásokra van szükség. Az InnoMax pályázat 
pontosan erről szól, így nem is volt kérdéses 
számunkra a részvétel.  

 

 

 

 


