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ADAPTÍV VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZER  

 
RÖVIDEN A RENDSZERRŐL 
 
A Cleverant Kft. „Adaptív Vállalati Információs Rendszer” című, ÉMOP-1.3.1-12-2012-0068 
azonosító számú projektjének megvalósítása során kidolgozta az Adaptív Vállalati 
Információs Rendszer (AVIR) koncepcióját és prototipusát, amely a különféle méretű és 
típusú szervezetek felelős vezetői számára valódi információkat képesek szolgáltatni. A 
rendszer moduláris felépítésű, és az egyes modulok objektum-szinten kapcsolódnak 
egymáshoz. A dinamikus objektummodell teszi lehetővé a gyors és hatékony adaptációt. A 
pályázati kiírás alapvető célja volt, hogy a természetes személyek piacképes, innovatív 
ötleteinek gyakorlati megvalósítását, piacra vitelét, valamint a menedzsment és a 
tőkebefektetés bevonási kompetenciák fejlesztését támogassák. 
 
A legfontosabb modulok: 

● Erőforrás-kezelő  
● Tevékenységkezelő 
● Folyamatkezelő:   
● Jelentés modul 
● Elektronikus objektum-kezelő 
● Cash-flow elemző modul 
● Projektkezelő modul 
 

Innovatív elemek a rendszerben: 
● Dokumentumok automatikus ellátása metaadatokkal  
● Projekttámogatás 
● Aspektus orientált vállalatirányítási rendszer 
● Alternatív jövőképek a cashflow tervezésben 

 
Az AVIR használatát elsősorban mikro,- kis-, és középvállalkozások vezetőinek ajánljuk. A 
moduláris felépítésének köszönhetően gyors adaptációra képes, mely a vállalkozás 
működését hosszú távon hatékonyabbá teszi. 
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AZ EGYES FUNKCIÓK / MODULOK BEMUTATÁSA 
 
Erőforrás modul  

Az alkalmazás képes emberi erőforrások és fizikai objektumok, erőforrások kezelésére is. 
Három menüpont alkotja: 
● Az első a HR menü, mely képes a munkatársak személyes adatainak rögzítésére, 

munkakörével kapcsolatos információk tárolására, keresésére, a munkavállaló 
részére történt kifizetések kezelésére és a külsős és belsős munkatárs 
megkülönböztetésére.  

● A második a Jelenléti ív menüpont, mely által nyomon követhetjük a munkavállalók 
munkaidejét.  

● A harmadik Létesítmény menüpontban lehetőség van a vállalkozás fizikai 
vagyonának kezelésére, nyilvántartására, a tárgyakhoz, eszközökhöz, 
telephelyekhez kapcsolódó költségek, bevételek kezelésére.  

 
Tevékenységkezelő modul 

Felvezethetjük a vállalkozás belső folyamatait és külső kapcsolatait.  
Három menüpont alkotja:  
● Az Esemény menüpontban a vállalkozás belső folyamatait vezethetjük fel, 

megadhatjuk eseménytípusokat, melyekhez költségeket rendelhetünk. 
● A Törzsadatok menüpont képes a vállalkozás külsős partnereinek meghatározására, 

adatainak rögzítésére 
● A Szerződések menüpontban pedig a vállalkozás szerződéseit dokumentálhatjuk, 

kezeljük, interaktív szerződéskezelő rendszert tudunk kialakítani. 
 
Folyamatkezelő modul 

Ez a funkció a legösszetettebb eleme az alkalmazásnak, átszövi az egész rendszert. 
Két menüpontból áll: 
● Az első a Feladat menüpont, melyben a feladatokat létrehozhatjuk és különböző 

szempontok alapján lekérdezhetjük azokat.  
● A Számla menüpontban a pénzügyi, számviteli feladatok ellátása biztosított, alkalmas 

a kimenő és bejövő számlák tárolására, csoportosítására. A számlák költség 
nemekhez kapcsolhatók, így a vállalkozás büdzséjében, cash-flow-jában azonnal 
kimutatható. 
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Jelentés modul  
Ez alapján a rendszerből bármilyen információ lekérdezhető gyorsan és hatékonyan, 
minden menüpontban részletes riportolási lehetőséget biztosít, azokból excel táblázatok 
egyszerűen exportálhatóak. 

 
Elektronikus objektum-kezelő modul 

A rendszer több funkcióban is ad lehetőséget az elektronikus adatok, dokumentumok, 
vállalat működéséhez szükséges dokumentumok tárolására. 

 
Cash-flow elemző modul  

A modul képes a vállalat tényadatai alapján előrejelzésre, optimista/pesszimista 
tervezésre, automatikus riasztásokra. 
A Költségvetés menüpontban a költségvetés tervezésére lehetőség nyílik különböző 
módszerekkel: a vállalkozás költségvetési fa struktúrájának kidolgozásával, a 
költséghordozók meghatározásával, a költség helyek létrehozásával és a költség nemek 
meghatározásával. 
Költségvetés megtervezése elérhető új üres terv alapján, korábbi költségvetés alapján 
illetve sablon alapján is. 
A költségek változásának vizsgálata elérhető azáltal, hogy a rendszer kapcsolódik a 
vállalat ügyviteli, számlanyilvántartó és ügyviteli workflow moduljához, numerikus és 
grafikus ábrázolással is kimutatható. 

 
Projektkezelő modul  

A projektkezelő modul képes a többi modul működését projektorientált működésűvé 
alakítani, segítségével projekt szinten is kezelhetőek a költségek, erőforrások, 
dokumentumok. 

 
 


