VERK/400
Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Száz százalékban itthon fejlesztett,
helyi igényeknek megfelelően
kialakított rendszer
Teljeskörű megoldás elsősorban
nagykereskedelemmel és gyártással
foglalkozó cégek számára
Bankok és biztosítók körében is
elterjedt, rendkívül nagy
megbízhatóságú kiszolgáló
informatikai keretrendszer
A magyar mellett az IFRS, US GaaP
számviteli szabványoknak, valamint
az ITRASTAT és egyéb bevallási
kötelezettségeknek is megfelel
Rendkívül gyors működésű,
központi szerver infrastruktúrára
épülő szoftvercsomag mobilitás és
távmunka-támogatással
Automatizmusokban gazdag,
döntéstámogatást aktívan segítő
rendszer
Saját tulajdonú forráskód, 20 éves
tapasztalattal rendelkező, saját
programozó és tanácsadó csapat
Szerver beruházás nélkül,
szolgáltatásként is megvásárolható

A vállalatok működése alapvetően törvényi keretek és kialakított
iparág specifikus gyakorlat szerinti, előre definiált üzleti
folyamatok rendszeres végrehajtásából áll - a versenyelőnyt e
műveletek hatékonysága biztosítja. A folyamatok kezdetüktől a
befejezésükig számos teendőt érintenek, a vállalat különböző
szakértőin, osztályain haladnak végig. Egyszerű példát említve: egy
nagykereskedésben egy termék eladása az értékesítéstől indul,
amelyet a raktári komissiózás, kiszállítás és számlázás követ. Az
események újabb munkafolyamatokat hívnak életre, hiszen az
eladott termékek újbóli beszerzéséről, a kiállított számlák alapján a
pénzügyi és számviteli rendezésről is gondoskodni kell.
Az integrált vállalatirányítási rendszerek koncepciója meghaladja a
hagyományos „ügyviteli” rendszerek szerepét, melyek a
tevékenység rögzítését, könyvelését biztosították. Az integrált
vállalatirányítási rendszerek célja, hogy megbízható informatikai
eszközökkel irányítsák az adott vállalat működését jellemző,
különböző osztályokon átívelő specifikus üzleti folyamatokat; a
naprakész, illetve mindig aktuális információkkal támogassák a
vezetői döntéshozatalt; ugyanakkor megteremtsék a teljes
tevékenység ellenőrizhetőségét, auditálhatóságát. A cégek
specifikus működése elképesztő mértékű testre szabhatóságot és
rugalmasságot igényel a szoftvertől. Törvényi, valamint belső,
vállalati előírásoknak és elvárásoknak is meg kell felelnie,
mindeközben pedig garantálnia kell a gyors és biztonságos
üzemelést.
Az R&R Software saját tulajdonú és forráskódú, több mint 20 éve
folyamatosan fejlesztett VERK/400 integrált vállalatirányítási
rendszere meghatározó részesedést ért el kereskedelmi-, termelőilletve pénzügyi szolgáltató vállalatok körében itthon és középeurópai viszonylatban. Rugalmassága révén jórészt beállítással és
paraméterezéssel illeszthető a cégek egyedi igényeihez, azok
követése saját fejlesztői és konzulensi csapattal biztosított.
A VERK/400 robosztus informatikai kiszolgáló hátterét az IBM i
platform (régebben i5/OS, OS/400) szerverkörnyezete biztosítja. A
bankok és biztosítok körében is leggyakrabban alkalmazott platform
rendkívül megbízható, teljesítménye és rendelkezésre állása
kiemelkedő. Kimondottan integrált üzleti alkalmazások futtatására,
vállalatirányítási rendszerek kiszolgálására tervezte és fejleszti az
IBM, adatbázis és alkalmazás szerver feladatokat is ellát. A rendszer
kifogástalan működtetése minimális szakértői erőforrást igényel.
Igény esetén a VERK/400 programcsomag szerver beruházás és
üzemeltetés nélkül, úgynevezett PaaS (Platform as a Service)
környezetben is megvásárolható.

VERK/400
Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Kiemelt előnyök:


Integráció, a vállalaton belüli
és a partnerkapcsolati üzleti
folyamatok integrált
támogatása



Vállalatcsoportok, vállalatok
közötti együttműködés
támogatása



Központi törzsadat-kezelés,
konszolidáció támogatása



Többszintű jogosultságkezelés, tranzakció-naplózás



ISO 9001:2008 szabvány
szerinti minőségbiztosítás a
fejlesztésre, követésre és a
bevezetési feladatokra

A VERK/400 több különböző iparágban nyújt nagykereskedések és
gyártó cégek számára a teljes vállalati működést támogató
megoldást, megbízhatóságára tekintettel pénzügyi szolgáltatók
pénzügyi és számviteli, kontrolling tevékenységét szolgálja ki. A
VERK/400 eszköztára az alábbi területek és folyamatok irányítását,
kiszolgálását valósítja meg:









Értékesítés, vevői rendelés-feldolgozás
Beszerzés
Készletgazdálkodás és raktári logisztika
Szállítás, logisztika
Termelésirányítás
Minőségirányítás és biztosítás
Pénzügyi menedzsment
Vállalati tervezés és kontrolling

A VERK/400 az asztali PC munkaállomások fizikai korlátain
túllépve is képes támogatni a hatékony munkát. Vékony kliens
technológiájának köszönhetően bármilyen, internet-böngészővel és
VPN (Virtual Private Network) klienssel ellátott eszköz
csatlakoztatható a rendszerhez interneten keresztül, például
távmunkához. A szoftvercsomag közvetlenül és teljes körűen
támogatja a mobilitást, a PDA- és vonalkódos eszközöket, valamint
azok kiegészítő funkcióit is.
A rendszerhez opcionálisan választható a vezetői lekérdezések,
kimutatások, listák grafikus megjelenítésére optimalizált VERK/AI
komponens, amely az üzembe helyezett VERK/400 rendszer és
adatbázis mély ismerete nélkül is hatékonyan támogatja az egyedi
riportok elkészítési lehetőségét.
A VERK/400 rendszer legnagyobb hazai referenciái között szerepel a
BUSZESZ Zrt (élelmiszeripar, gyártás), a CBA franchise tagja, a Central –
Drinks Kft (nagykereskedelem), a Hétforrás Zrt. (COOP csoport élelmiszeripar,
nagykereskedelem),
Cardo
(Bútorgyártás),
Certa
(alkatrészgyártás), Garantiqa Hitelgarancia (pénzügyi szolgáltatás), EulerHermes Magyar Hitelbiztosító (pénzügyi szolgáltatás). A Bricostore francia
cégcsoport magyarországi mellett horvátországi és romániai működését is a
VERK/400 támogatja.
Az Ön igényeihez szabott konkrét árajánlatért, igényfelmérésért
forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.
H-1038 Budapest
Ráby M. u. 7.
Tel: +361 436 7850
www.facebook.com/rrsoftware
www.rrsoftware.hu
info@rrsoftware.hu

Az R&R Software vállalati szintű, átfogó üzleti folyamatok irányítását és ellenőrzését
megvalósító üzleti célú szoftver rendszereket fejleszt és szállít.
Az R&R Software száz százalékban hazai, a menedzsmentben aktív szerepet vállaló
informatikai szakemberek tulajdonában álló szoftverház; az 1991-es alapítása óta
mindvégig nyereségesen működő céget független piackutatók a legnagyobb hazai
ERPS szállító és szoftverfejlesztő vállalatok közé sorolják.

