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Ügyviteli Rendszerek 

Érje el dokumentumait | Támogassa folyamatait | Menedzselje projektjeit | Legyen percrekész | 

Elemezzen | Döntsön 

 

Felhő alapú, operatív folyamatokat támogató kulcsrakész megoldások igény szerint további 

testreszabási lehetőséggel, díjmentes próbaidőszakkal 

 

Kulcsrakész megoldások 

Felhő alapú, operatív folyamatokat támogató kulcsrakész megoldások igény szerint további testreszabási 
lehetőséggel, díjmentes próbaidőszakkal 

 Dokumentum kezelő 

Legyen szó bármely irodáról, hivatalról, netán kis-, közepes vagy nagyvállalatról, a keletkez(tet)ett 

dokumentumok véleményezése, jóváhagyása, a kapcsolódó munkafolyamatok 

visszakereshetősége, nyilvántartása, verziókövetése által időt takaríthat meg. A fejlesztett 

informatikai megoldás lefedi dokumentumainak teljes élettörténetét, vagy ezen életciklus 

tetszőleges részét, részeit, fázisait. 

A modul kezeli dokumentumokhoz és mellékleteikhez történő korlátozott hozzáféréseket is. 

Automatikusan elvégzi az archiválási feladatot a dokumentumokat tároló fájlszerveren. Publikálási 

igény esetén a megfelelő jogosultságok beállítása után a dokumentum mellékleteivel együtt egyetlen 

gombnyomással publikálható. Automatikus, esemény vezérelt e-mail üzenetek gondoskodnak a 

szükséges és elégséges információ megfelelő helyre történő eljuttatásáról. 

 

A számos beépített intelligens funkció kényelmes használatot, időmegtakarítást és hibamentes 

működési környezetet biztosít. 

 

Ha még ismerkedne a vállalati dokumentum menedzsmenttel, úgy bőséges vállalati 

tapasztalataimat, a kialakult legjobb gyakorlatokat szívesen osztom meg Önnel, hogy választásához, 

döntéséhez a lehető legjobb és legtöbb információ álljon rendelkezésére. Keressen bizalommal!  
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 Távollét kezelő és heti jelentés készítő 

Egy méltán népszerű modulról van szó, hiszen a munkavállalók itt igényelhetik szabadságaikat, 

feletteseik pedig itt bírálhatják el azokat. 

Természetesen a szabadságon kívül a szervezet tevékenységéhez igazodó bármilyen távollét-típus 

[pl. üzleti utazás, kiküldetés, munkaköri út, betegszabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság] 

kezelhető és nyilvántartható. A megfelelő jogosultsággal rendelkező Felhasználó ezekből 

tetszőleges időtartamra vonatkozó jelentéseket tud generálni. Az információáramlásról 

automatikus, esemény vezérelt e-mail üzenetek gondoskodnak. 

 

A fejlesztés során itt is törekedtem olyan intelligens és életszerű megoldások beépítésére, melyek 

egyszerűsítik, gyorsítják a távollétekkel kapcsolatos operatív ügymenetet, hogy az idő és energia a 

tényleges munkavégzésre legyen fordítható. 

 Kulcsos autó igénylő 

A modul segítségével bonyolítható a munkaköri, hivatali utazásokhoz szükséges „kulcsos” 

gépjárművek igénylése-jóváhagyása, továbbá a vállalati gépjármű flotta menedzselése. 

Letisztult működési filozófia, jól definiált és elhatárolt szerepkörök és ezeknek megfelelő 

jogosultsági szintek biztosítják minden szinten a szükséges és elégséges információ rendelkezésre 

állását. 

 

A fejlesztett és szervezetének igényeihez igazított informatikai támogatottsággal a gépjármű flotta 

gazdálkodás egy új, tervezhetőbb szintre lép. 

 Projekt- és feladatkezelő 

Bonyolult, összetett, esetleg nehezen nyomon követhető projektek, feladatok, karbantartási 

munkák? Igenis jól kézben tarthatók, dokumentálhatók, visszakereshetők. 

Tervezze meg projektjeit, szervezze munkafolyamatait, vagy akár kiemelt feladatait! Rendeljen 

minden részfeladathoz határidőt és felelőst! A szervezetének igényei szerint kialakított modul 

gondoskodik arról, hogy minden hierarchiaszinten a megfelelő időben rendelkezésre álljon a 

szükséges és elégséges információ. 
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A beépített határidőfigyelés automatikus e-mail üzenetek küldésével még időben figyelmezteti az 

érintetteket, hogy a határidők tarthatók legyenek. 

 

A modul beépített szinergia-figyeléssel rendelkezik. Ennek segítségével munkaszervezete mindig 

tudni fogja, ha adott éven belül több olyan projekt/feladat jelenik meg, melyek egyazon 

rendszerelemet érintik. A szinergiák tudatos és megfelelő kezelése segít beruházásait, projektjeit 

költséghatékony módon megtervezni, kivitelezni. Ezzel pedig megtakarítást realizálhat. Ehhez ad 

támogatást a Projekt- és feladatkezelő modul szinergia-figyelése. 

 

Minden projekt és feladat szemet vezető módon, kiválóan áttekinthető, átlátható, ami a vezetőség 

és a projektfelelős számára kinccsel felérő érték. A részletek szerelmesei és/vagy felelősei számára 

szintén ugyanezen színvonalon rendelkezésre áll minden a sikeres teljesítéshez. 

 Munkanaptár 

Minden rendszermodul egy központilag menedzselhető munkanaptár adataira támaszkodik. A 

munkanaptár adatai minden Felhasználó számára bejelentkezés nélkül elérhetők, megtekinthetők. 

 Vállalatépítő 

Minden operatív folyamatokat támogató rendszermodul a Vállalatépítő segítségével kialakított 

szervezeti felépítés adataira támaszkodik. 

A modul segítségével könnyen felépítheti, leképezheti munkaszervezetének hierarchiáját. Az 

időközben bekövetkezett módosulásokat is egyszerűen kezelheti. Hozzon létre bármilyen 

felépítést, tetszőleges hierarchia szinteket, jelölje ki a szervezeti vezetőket! 

 

A modul beépített inkonzisztencia figyeléssel rendelkezik. Ha anomáliát, atipikus jelenséget fedez 

fel a szervezeti felépítésben, azonnal jelez, ezzel hozzájárul a hatékony szervezeti felépítés és az 

egyértelmű felelőségi körök kialakításához. 

 

Ha mindezzel nem kíván foglalkozni, természetesen nem marad segítség nélkül. Mind a szervezeti 

hierarchia kialakításában, mind a későbbi esetleges módosulások kapcsán szükséges aktualizálási 

feladatok elvégzésében számíthat a Havasi Software Ház támogatására. 
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Kiegészítő szolgáltatások 

 Háttértámogatás 

Az igénybe vett ügyviteli szolgáltatás üzemeltetési háttértámogatással, segítségnyújtással is 

kiegészíthető. Ennek keretén belül segítséget kérhet esetlegesen felmerült kérdései, problémái 

kapcsán. Az 1 éves érvényességű, megújítható, az igénybe vett modulok alapján kalkulált 

ellenértékű szerződés biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen felmerült 

probléma megoldásának mihamarabbi megkezdését és megoldását. 

A kiegészítő szolgáltatások - így a háttértámogatás - díjairól a „Használati díjak, árazás” fejezetben 

tájékozódhat. 

 Adatkezelés 

Az Ügyviteli Rendszer szolgáltatásain felül adatmentési és adattárolási szolgáltatást is igénybe 

vehet. 

Az adatmentés díja adatmennyiségtől függően fix költség alkalmanként. A mentett adatok átadásra 

kerülnek Önnek, amennyiben nem kíván adattárolási szolgáltatást igénybe venni. 

Az adattárolási díj szintén adatmennyiségtől függően fix költségű, és a mentett adatok 1 évig 

történő tárolását foglalja magában. 

A kiegészítő szolgáltatások - így az adatmentés és adattárolás - díjairól a „Használati díjak, árazás” 

fejezetben tájékozódhat. 

 Próbalehetőség 

Az ismerkedést és döntését megkönnyítendő bátran éljen a díjmentes kipróbálási időszak 

lehetőségével! Ennek keretében megismerkedhet a rendszer modulokkal, azok összekapcsolási 

lehetőségeivel. Ha kedvet kapott, esetleg próba időszak alatt kérdése merül fel, észrevételei vannak, 

állok rendelkezésre, beszéljünk róla! 
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Használati díjak, árazás 

Az Ügyviteli Rendszer moduláris felépítése révén lehetőséget biztosít csak a szükséges és elégséges 

komponensek használatba vételére. Az Ügyviteli Rendszer „magját” képező modulok 

térítésmentesen állnak szervezetének rendelkezésére. 

A szolgáltatás igénybevétele éves licencia alapú, és az igénybe venni kívánt modulok éves 

licencdíjából, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárterület díjából, valamint igény esetén az 

önálló webdomain díjából áll össze. 

 

Az Ügyviteli Rendszer szolgáltatásain felül háttértámogatási, illetve adatkezelési [adatmentés és 

adattárolás] szolgáltatások is elérhetők. A háttértámogatás 1 éves érvényességű, megújítható, az 

igénybe vett modulok alapján kalkulált ellenértékű szerződésként érhető el. Az adatkezelés 

keretében az adatmentés a kezelt adat mennyisége alapján kalkulált költség alkalmanként, míg a 

szintén adatmennyiségtől függő adattárolási díj a már lementett adatok 1 évig történő tárolását 

foglalja magában. 

 

Az egyes rendszermodulok és kiegészítő szolgáltatások díjait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

Rendszermodulok és háttértámogatásuk éves díjai 

Rendszermodul Licencdíj 
Háttértámogatási 

díj 
Együttesen 

Vállalat építő 0 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 

Munkanaptár 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 

Dokumentum kezelő 1 000 000 Ft 500 000 Ft 1 500 000 Ft 

Távollét kezelő és heti jelentés készítő 400 000 Ft 200 000 Ft 600 000 Ft 

Kulcsos autó igénylő 500 000 Ft 250 000 Ft 750 000 Ft 

Projekt- és feladatkezelő 1 000 000 Ft 500 000 Ft 1 500 000 Ft 

Összesen 2 900 000 Ft 2 050 000 Ft 4 950 000 Ft 

 

  

 



Havasi Software Ház Tájékoztató brosúra  

 

7/24. oldal 

Adatkezelési díjak 

Adatmennyiség 

Adatmentési 

díj 

[Ft/alkalom] 

Adattárolási 

díj 

[Ft/1év] 

Együttesen 

[évi egy 

adatmentés] 

0 GB < ADAT <= 1 GB 3 000 Ft 8 000 Ft 11 000 Ft 

1 GB < ADAT <= 5 GB 5 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

5 GB < ADAT <= 10 GB 10 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

10 GB < ADAT <= 50 GB 20 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 

50 GB < ADAT <= 100 GB 35 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 

100 GB < ADAT <= 500 GB 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 

 

Az egyedi fejlesztések használati konstrukciója és díjazása az adott fejlesztés sajátosságainak 

figyelembevételével kerül meghatározásra egyedi megállapodás szerint. 
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Dizájn 

Ha csak dizájn kell | Ha nem csak dizájn kell 

 Mit kapok, és mihez tudok vele kezdeni? | Ilyen lesz a közös munka 

 
 

„Nem elég jónak lenni, úgy is kell kinézni.” 

 Ha csak dizájn kell 

- Támadt egy jó ötleted, és szeretnéd elkészíttetni, netán értékesíteni? 

- Kaptál egy tervezési feladatot, és jól jönne egy kis segítség, egy „szűz szem”? 

- Ha elképzelésedet, ötletedet több lépcsőben valósítanád / valósíttatnád meg, és kell valaki, 

aki elkészíti a felhasználó felületet, megtervezi a felhasználó élményt? 

- Eleve csak a dizájnig vinnéd el a dolgot / csak addig szeretnél velünk dolgozni? 

 

Semmi akadálya. Üljünk le [vagy járkálunk fel-alá], és találjuk ki együtt, vessük képernyőre, és 

szülessen meg a dizájn, amit meg tudsz osztani, tovább tudsz adni, és bármely kódoló csapattal 

meg tudsz töltetni funkciókóddal. 

 Ha nem csak dizájn kell 

- Ránk bíznád a dizájnt és a kódolást is? 

- Egy kézben szeretnéd tudni a projektedet? 

 

Oké, akkor megkapod a kész UI/UX dizájnt, majd megyünk tovább együtt a megvalósítás útján. 

Meg sem állunk addig, míg át nem adjuk Neked azt a megoldást, amit megálmodtál, és amit esetleg 

közösen továbbgondoltunk. 
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 Mit kapok, és mihez tudok vele kezdeni? 

- UI/UX dizájnt mint komplett terméket 

- Bármely, Általad választott kódoló csapatnak átadhatod, hogy kóddal töltsék fel. Igen, 

örülünk, ha mi kapjuk meg :) 

 

Megkapod a komplett dizájnt. Igényed szerint tudsz szövegeket, ikonokat, képeket kinyerni és 

továbbadni kódolásra, vagy akár csak bemutatóként. De akár CSS-tartalmakat is, amiknek a 

fejlesztőd nagyon fog örülni. 

Ezeket nem „vagy ezt, vagy azt” módjára kapod. Birtokolni fogod szőröstül-bőröstül. 

 Ilyen lesz a közös munka 

- Szemed folyamatosan a pályán 

- Nézd, ahogy fejlődik, szépül! 

- Mutasd be, oszd meg másokkal, kérd ki véleményüket! 

 

Attól kezdve, hogy a közösen megbeszéltek szerinti első UI/UX-terv / képernyő első skicce előállt, 

folyamatosan értesülsz annak változásairól és az újabb képernyőtervek megjelenéséről. 

Weben keresztül, azaz bárhonnan, bármikor ránézhetsz, sőt ott helyben kommentálhatod is, amit 

láttál. 

Szemtanúja leszel annak, ahogy elképzelésed az elültetett magjából kisarjad, majd elkezd 

növekedni, végül teljes pompájában hálája meg a törődést, amit kap tőlünk [Tőled és tőlünk]. 

Mindebbe másokat is bevonhatsz. Oszd meg azokkal, akiknek adsz a véleményére! A döntés pedig 

végig a Tiéd. 

 

 
 

Árazás, díjak 

A dizájn készítés során 5 000 Ft-os óradíjjal dolgozunk. 

A bekerülési költség nyilván függ attól, hogy egy-egy képernyőterv milyen komplexitású 

követelményhalmaznak kell megfeleljen, és hogy hány képernyőképpel számolunk. 

 

 



Havasi Software Ház Tájékoztató brosúra  

 

10/24. oldal 

Fontos kitérni arra is, hogy egy képernyő gyakran másként kell megjelenjen a különböző 

megjelenítőkön. Pl. egy mobiltelefon kijelzője egész más játszótér, mint egy laptop kijelző, vagy 

egy irodai monitor. A dizájnolt megoldás és a megcélzott felhasználói kör alapján releváns 

megjelenítők mindegyikéhez igazodó, úgynevezett reszponzív megjelenés biztosításához az egyes 

képernyőterveket minden megjelenítő típushoz el kell készíteni. 

Maximalisták vagyunk, ezért az alábbi megjelenítők mindegyikéhez javasoljuk az önálló dizájn 

elkészítését: 

- mobiltelefon 

- tablet 

- laptop 

- irodai monitor 

 

Természetesen igazodunk Partnerünk igényéhez, és akár egyedi megjelenítő-típusra is elkészítjük a 

dizájnt. 
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Web Boutique 

Bemutatkozik a Web Boutique | Mit tud? | Háttértámogatás | Adatkezelés | Díjak 

 

„Kicsi vagyok, webre váltok, onnan adom el a világot.” 

 

Külső kitettségektől és keretektől mentes online kereskedelmi megoldás, minden részletében az 

Ön igényeinek megfelelően kivitelezve 

 
 

Bemutatkozik a Web Boutique 

 Mi az a Web Boutique? 

Ahogy a való életben létezik nagy áruház és kis üzlet, avagy butik, úgy a virtuális kereskedelmi 

térben is lehetőség van utóbbiak számára az optimális megoldást nyújtani. 

 

Nem több ezer terméket árulnak, így nincs szükségük tömeges adatbetöltésekre, számukra 

túlméretezett (és túlárazott), monstre rendszerekre. Van viszont igény és idő a teljes felület, illetve 

minden egyes termék és megjelenésük gondos megtervezésére, kezelésére, a butik egyedi 

hangulatának átadására, a vásárlók közvetlenebb megszólítására, a velük való kapcsolat tetszőleges 

minőségének kialakítására. 

 

A Web Boutique koncepció mindezt lehetővé teszi, és még sokkal többet... 

 

 Miért kell ez nekem? 

Nyilván nem kell. Lehet élni nélküle. Főleg, ha nem kívánok foglalkozni webes értékesítéssel. No 

de ha mégis azzal foglalkozom, máris más a helyzet, és a helyes kérdés inkább ez: Miért EZ kell 

nekem? Pár gondolat erről: 

• Szeretnék Vevőimnek hangulatot, stílust átadni, bemutatni. 
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• Szeretném, ha webes megjelenésem minden részletében megtervezett és elképzelésem 

szerinti lenne. 

• Felmértem, hogy egy „konzerv” webshop megoldás sokkal kevéssé rugalmas, mint egy 

egyedi, igényeimre szabott, elképzelésemhez igazított fejlesztés. 

• Nem szeretnék külső kitettségektől függeni. 

 
 

Mit tud? 

• Eladni 

• Üzemeltetői és vásárlói felületet biztosítani számtalan funkcióval a komfortos kezelhetőség 

és kényelmes vásárlás érdekében 

• Lehetőséget adni arra, hogy hangulatot, stílust, életérzést adjon át Vevőinek. Külön kis 

világot teremthet 

• Külső kitettségektől, keretrendszerektől független működést biztosítani – a „konzerv” 

helyett higgyen a stabil alapokon nyugvó egyediség, egyéniség erejében! 

• A megfelelő időben eljuttatni a fontos információkat mind a Vásárlók, mind a Web 

Boutique számára 

• Még annyi minden mást, amiről beszélhetnénk. Ha szeretné, állok rendelkezésre, 

beszélgessünk! 

 
 

Háttértámogatás 

Web Boutique-jához működéstámogatási lehetőséget is választhat. Ennek keretén belül az 

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat. A 

működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, az Ön Web Boutique-jának 

összetettsége alapján kalkulált ellenértékű szerződés, mely biztosítja az adott üzleti napon történő 

reagálást, az esetlegesen felmerült probléma megoldásának mihamarabbi megkezdését és 

megoldását. Ennek díjáról a Díjak csempén tájékozódhat. 
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Adatkezelés 

Joggal merülhet fel Önben, hogy nem kíván foglalkozni a mégoly könnyeden és egyszerűen, vonzó 

felületen történő Web Boutique üzemeltetéssel, inkább megbízná ezzel a fejlesztőt. Ha így kívánja, 

jó hír, hogy ennek semmi akadálya. 

Tartalomkezelésban, arculatváltás megtervezésében és kivitelezésében, adatkezelésben a Havasi 

Sofware Ház áll rendelkezésére. 

 

Ha felmerül Web Boutique-jának és adattartalmának mentése, azt akár adatmegőrzéssel 

[rendelkezésre tartás] együtt is igénybe tudja venni. 

 
 

Használati díjak, árazás 

Web Boutique-jának ára egyszerre több tényezőtől függ. Konkrét árajánlathoz, vagy akár csak egy 

erős becsléshez egyaránt szükség van arra, hogy megossza igényét, és visszaigazolva lássa annak 

teljes megértését. Az igényből ötletek, funkciók bontakoznak ki, melyeket egyeztetünk, és 

megszületik a pontos specifikáció, rendszerterv. Ez a határidővel kiegészülve fogja meghatározni 

a bekerülési költséget, mely tartalmazza az esetleges webcím [webdomain], a hozzá tartozó webes 

tárterület, valamint a fejlesztés és üzembe állítás díját. 

 

Egy Web Boutique feljesztési és üzembe állítási költsége 450 000 Ft-tól elérhető. 

A Web Boutique-hoz működéstámogatási szerződés is igénybe vehető. Ennek keretén belül az 

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat, 

megoldásokat. A működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, a Web Boutique 

összetettsége, valamint az általa biztosított szolgáltatáshalmaz alapján kalkulált ellenértékű 

szerződés, mely biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen felmerült probléma 

megoldásának mihamarabbi megkezdését és megoldását. 200 000 Ft-tól áll rendelkezésre. 

 

Habár a Web Boutique igen kifinomult és tárterület-takarékosságra törevő adatkezelési metodikát 

használ, mégis szükség lehet rá, hogy idővel a használat során feleslegesen tárterületet foglaló 
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állományok véglegesen törlésre kerüljenek, ezáltal tárterület szabaduljon fel. Az ilyen típusú 

„Adattisztítás” elvégzésére ritkán van szükség, de ha ezen múlik, hogy kell-e tárterületet bővíteni, 

avagy a meglévő tárterületen felszabadítható annyi hely, mellyel még hosszú ideig tárterület növelés 

nélkül tud üzemelni a Web Boutique, máris létjogosultságot nyer a funkció. Az Adattisztítás 50 000 

Ft-tól érhető el. 

 

Összefoglalva az alábbi kiinduló alapárakkal érdemes kalkulálni: 

 

Web Boutique alapdíj 

Fejlesztés és 

üzembeállítás 

Háttértámogatás* 

[Ft/1 év] 

Adattisztítás* 

[Ft/alkalom] 

Együttesen 

[éves 

háttértámogatással 

évi egy 

adattisztítással] 

450 000 Ft-tól 200 000 Ft-tól 50 000 Ft-tól 700 000 Ft-tól 

* opcionális tétel 

Web Boutique-jának, arculatát, szolgáltatási körét, esetleg a hozzá tartozó tárterület méretét kívánja 

módosítani, erre minden lehetősége megvan. Ezek új vagy kiegészítő fejlesztésnek, átalakításnak 

minősülnek, díjszabásuk teljes mértékben attól függ, milyen volumenű erőforrást igényel 

megvalósításuk. Egyeztetés, pontos specifikáció megléte esetén árazható. 

 

A Web Boutique és az általa kezelt adatok értéket képviselnek. Ezen érték biztonsági mentése és 

megőrzése fontos és javasolt szolgáltatás. Ezek díjszabása a kezelt adatmennyiség függvényében a 

következők szerint alakul: 
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Adatkezelési díjak 

Adatmennyiség 

Adatmentési 

díj 

[Ft/alkalom] 

Adattárolási 

díj 

[Ft/1év] 

Együttesen 

0 GB < ADAT <= 1 GB 3 000 Ft 8 000 Ft 11 000 Ft 

1 GB < ADAT <= 5 GB 5 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

5 GB < ADAT <= 10 GB 10 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

10 GB < ADAT <= 50 GB 20 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 

50 GB < ADAT <= 100 GB 35 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 

100 GB < ADAT <= 500 GB 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 

 

  



Havasi Software Ház Tájékoztató brosúra  

 

16/24. oldal 

 

Honlap 

Bemutatkozás | Fejlesztési filozófia | Mi is az ügyviteli rendszer? 

 

„A stílus maga az ember.” 

 

Legyen webes megjelenése céltudatos és stílusos! Honlapjának alapjai pedig legyenek 

megingathatatlanok! 

 

Online webes jelenlét, minden részletében az Ön igényeinek megfelelően kivitelezve. 

 
 

Az Ön internetes jelenléte 

 Ismerkedünk? 

Miért kellene ismerkednünk? 

Az ismerkedés azért jó, mert segít megérteni egymás motivációját, céljait, gondolatvilágát. Ezáltal 

tudunk azokkal azonosulni, így egyénit, egyedit, valódit és érvényest alkotni. 

 

Közös célunk sem lehet más. 

 Mi lehet ebből? 

Az együttműködésből meg fog születni az, amire Ön vágyik, vágyott internetes megjelenése 

kapcsán. Stabil, univerzális alapokon nyugvó, megbízhatóan teljesítő, az Ön céljainak és 

elvárásainak, illetve közös gondolkodásunk eredményének megfelelő célú és megjelenésű 

honlapot, melyet bátran mutathat be, vagy ajánlhat meglévő és leendő partnerei figyelmébe. 

 

Elégedettségünk akkor lehet kölcsönös, ha Ön a leghatékonyabban tudja elérni céljait. 

  



Havasi Software Ház Tájékoztató brosúra  

 

17/24. oldal 

 
 

Alapelvek 

 Funkció 

Alapvető, hogy a honlapon található funkciók nem lehetnek öncélúak. Felesleges, zavaró 

funkciókkal nem terheljük a látogatót, a szükséges és elégséges funkcionalitást viszont a legapróbb 

részletekig egyeztetjük és kidolgozzuk. 

 Megjelenés 

Itt is a „szükséges és elégséges” elv kerül elő. Áttekinthető, minimalista koncepcióval indulunk, és 

minden további megjelenésbeli elemet egyeztetünk. Az eredmény a szemnek tetsző, 

vendégmarasztaló és ízléses lesz. A javasolt stílusvilág mellett, illetve azon túl sokminden 

lehetséges, emellett a képviselt nívó megtartásának szándéka okán bármihez nem adjuk a nevünk. 

 Alkalmazott technológiák 

Honlapkészítés során is univerzális, stabil alapokon nyugvó, kötött keretektől mentes, hosszútávon 

megbízható működésű, hatékony és felhasználóbarát megoldásokra számíthat. 

 
 

Háttértámogatás 

Honlapjához választhat működéstámogatási lehetőséget. Ennek keretén belül a honlap 

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat. A 

működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, a honlap összetettsége alapján kalkulált 

ellenértékű szerződés, mely biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen 

felmerült probléma megoldásának mihamarabbi megkezdését és megoldását. 
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Adatkezelés 

Honlapjának továbbfejlesztése bármikor felmerülhet Önben. Akár termék- és/vagy szolgáltatási 

körének változása, akár csak megjelenésbeli megújulás vágya vezérli, a Havasi Sofware Ház áll 

rendelkezésére. 

Ha felmerül honlapjának és adattartalmának mentése, azt akár adatmegőrzéssel [rendelkezésre 

tartás] együtt is igénybe tudja venni. 

 
 

Árazás, díjak 

Ahány igény, annyi honlap. 

 

Egy honlap ára egyszerre több tényezőtől függ. Konkrét árajánlathoz, vagy akár csak egy erős 

becsléshez egyaránt szükség van arra, hogy megossza igényét, és visszaigazolva lássa annak teljes 

megértését. Az igényből ötletek, funkciók bontakoznak ki, melyeket egyeztetünk, és megszületik a 

pontos specifikáció, rendszerterv. Ez a határidővel kiegészülve fogja meghatározni a bekerülési 

költséget, mely tartalmazza az esetleges webcím [webdomain], a hozzá tartozó webes tárterület, 

valamint a fejlesztés és üzembe állítás díját. 

Anélkül, hogy vállalkoznék az „egyszerű” szó definíciójára, egy egyszerű, statikus honlap fejlesztési 

költsége 70 000 Ft-tól elérhető. 

 

A honlaphoz működéstámogatási szerződés is igénybe vehető. Ennek keretén belül a honlap-

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat, 

megoldásokat. A működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, a honlap összetettsége, 

valamint az általa biztosított szolgáltatáshalmaz alapján kalkulált ellenértékű szerződés, mely 

biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen felmerült probléma megoldásának 

mihamarabbi megkezdését és megoldását. Igénybevétele nem az „egyszerű”, statikus tartalmat 

megjelenítő honlapokhoz, hanem összetettebb, egy vagy több szolgáltatást biztosító 

weboldalakhoz javasolt, és 100 000 Ft-tól áll rendelkezésre. 

 



Havasi Software Ház Tájékoztató brosúra  

 

19/24. oldal 

 

Fentiek összefoglalva: 

 

Honlap készítési és támogatási alapdíjak 

Honlap Háttértámogatás 
Együttesen 

[egy éves háttértámogatás esetén] 

450 000 Ft-tól 200 000 Ft-tól 700 000 Ft-tól 

 

Ha honlapjának tartalmát, arculatát, szolgáltatási körét, esetleg a hozzá tartozó tárterület méretét 

kívánja módosítani, erre minden lehetősége megvan. Ezek új vagy kiegészítő fejlesztésnek, 

átalakításnak minősülnek, díjszabásuk teljes mértékben attól függ, milyen volumenű erőforrást 

igényel megvalósításuk. Egyeztetés, pontos specifikáció megléte esetén árazható. 

 

Honlapja és az általa kezelt adatok értéket képviselnek. Ezen érték biztonsági mentése és 

megőrzése fontos és javasolt szolgáltatás. Ezek díjszabása a kezelt adatmennyiség függvényében a 

következők szerint alakul: 

 

Adatkezelési díjak 

Adatmennyiség 

Adatmentési 

díj 

[Ft/alkalom] 

Adattárolási 

díj 

[Ft/1év] 

Együttesen 

[évi 1 adatmentés] 

0 GB < ADAT <= 1 GB 3 000 Ft 8 000 Ft 11 000 Ft 

1 GB < ADAT <= 5 GB 5 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

5 GB < ADAT <= 10 GB 10 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

10 GB < ADAT <= 50 GB 20 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 

50 GB < ADAT <= 100 GB 35 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 

100 GB < ADAT <= 500 GB 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 
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Egyedi fejlesztés 

Pár szóban az egyedi fejlesztésekről 

 
 

Új/egyedi fejlesztések 

Nem gondoltam valamire, amire Ön igen? Új rendszerre, rendszermodulra van szüksége? Speciális 

működési területére nem találta meg a megfelelő informatikai támogató megoldást? Esetleg növelni 

kívánja folyamatainak hatékonyságát? 

Akár a felhő alapú, akár az Ön munkaszervezetének informatikai infrastruktúráján futó 

megoldásokat preferálja, a Havasi Software Házra mindkét esetben számíthat. 

 

Új fejlesztési igényeinek, ötleteinek, javaslatainak megvalósításában örömmel állok rendelkezésére. 

Vegyük fel a kapcsolatot, és dolgozzunk együtt! 
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Credo 

Bemutatkozás | Fejlesztési filozófia | Mi is az ügyviteli rendszer? 

 

Pár szóban a Havasi Software Házról, fejlesztési filozófiáról, attitűdről, alkalmazott 

technológiákról és arról, mit is jelent egy ügyviteli rendszer 

 
 

Bemutatkozás 

Havasi Tamás vagyok, 2006-ban, a Veszprémi Egyetem [mai nevén Pannon Egyetem] Műszaki 

Informatikai Karán végeztem. A Havasi Software Házat azért hívtam életre, hogy operatív 

folyamatokat támogató informatikai megoldásokkal álljon Ön és munkaszervezete rendelkezésére. 

Kis-, közép- és nagyvállalatok, cégek, vállalkozások, önkormányzatok, hivatalok, irodák operatív 

feladatainak támogatására kívánok stabil, megbízható, felhasználóbarát informatikai megoldásokat 

biztosítani, melyekre bárhol és bármikor támaszkodhatnak, még nem ideális működési környezet 

esetén is [lásd pandémia]. 

 

Fontos célkitűzésem, hogy a gyakorlatban is meghonosítsam a természetes környezetet óvó, 

úgynevezett „green IT”-megoldásokat. 

 

Specialitásom az adott szervezet működéséhez, külső és belső szabályzóihoz igazított, testreszabott 

ügyviteli támogató rendszerek fejlesztése, támogatása. Első ilyen megoldásaimat 2008-tól kezdve 

egy területileg Magyarországot behálózó infrastruktúrával rendelkező, tevékenységét tekintve 

nemzetközi energiaipari vállalat operatív folyamatainak támogatására alkottam meg, üzemeltettem 

és támogattam mintegy 10 éven keresztül. Rövid szakmai bemutatkozásom a 

https://aboutme.havasisoftware.hu oldalon olvasható. 
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Fejlesztési filozófia 

 Megértés, beleérzés 

Minden jól működő megoldás azért jöhetett létre, mert volt valaki, aki megértette, magáénak érezte, 

és megvalósította pontosan azt, amit az Üzlet megkívánt. Ezen elvek mentén fejlesztek, hogy Ön 

pontosan azt kapja, amit megálmodott, amire üzletének, munkaszervezetének szüksége van. 

 Folyamatos konzultáció 

Aki nem kérdez, az gyanús. Fejlesztés során időről időre képet kap a haladásról, státuszról. Lesznek 

kérdéseim, lesznek jobbító szándékú javaslataim. A döntés pedig mindvégig az Ön kezében marad. 

 Koncepció 

Mind meglévő, mind újonnan létrehozandó fejlesztéseim mindegyike tervezetten: 

• Testreszabott, hivatalának, vállalkozásának működéséhez, külső és belső szabályzóihoz 

igazított 

• Gyors áttekintést biztosít az érintett folyamat(ok)ra, a kezelt adatkörre, tevékenység(ek)re 

vonatkozóan 

• Hatékony 

• Robosztus 

• Felhasználóbarát, könnyen tanulható és kezelhető 

• Platform-független 

• Egy moduláris rendszer-környezetbe illeszkedik 

Fenti attribútumok, továbbá a tetszőlegesen választott rendszermodulok egymással szükséges és 

elégséges mértékben való kapcsolódása az ügyviteli rendszerek új generációját jelentő színvonalat 

és szolgáltatást képesek biztosítani Ön és munkaszervezete számára tervezhető, és egy 

vállalatirányítási rendszerhez képest kedvezőbb költségek mellett. 

 Alkalmazott technológiák 

Az általam fejlesztett megoldások platform-függetlenek, felhasználóbarátak, könnyen 

megtanulhatók és használhatók. Röviden: hatékonyak. 
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Fejlesztés során olyan, külső kitettségektől és keretektől mentes technológiákat és programozási 

metodikát alkalmazok, melyek a stabil működés mellett biztosítják, hogy rendszereim esetleges 

migrálása, frissítései a lehető legegyszerűbbek és leggyorsabbak lehessenek. 

 
 

Mi is az ügyviteli rendszer? 

Az ügyviteli rendszer egy munkaszervezet [vállalat / cég / vállalkozás / hivatal / iroda, stb.] 

operatív munkáját, folyamatait támogató informatikai megoldás. 

Hangsúlyozottan nem vállalatirányítási rendszer, azonban a Havasi Software Ház ügyviteli rendszer 

megoldásai, szolgáltatásai valahol a klasszikus ügyviteli rendszer és a vállalatirányítási rendszer közt 

helyezkednek el. Ezzel az ügyviteli rendszerek egy új, fejlettebb generációját jelentik. 

 

Ez a típusú megközelítés lehetővé teszi, hogy Ön és munkaszervezete egy vállalatirányítási rendszer 

bekerülési költségénél messze kedvezőbb feltételek mellett legyen képes operatív folyamatainak 

hatékonyságát növelni. Mindezt speciális informatikai eszköz(park) nélkül, helyhez kötöttségtől 

mentesen, szabadon, bárhonnan, bármikor. 

 

Kapcsolat 

Kérdése van? | Hasznosnak ítélne egy személyes/online konzultációt 

 

Megtisztelő megkeresését az info@havasisoftware.hu e-mail címen várom. Ha rendelkezik 

feladatleírással, specifikációval, kérem mellékelje leveléhez a minél jobb megértés érdekében. 
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https://havasisoftware.hu/

