
Az Eventus® egy TÖBB DÍJAT IS ELNYERT, VÁLLALATI MUNKAFOLYAMAT ÉS MUNKAERŐ MENEDZSMENT MEGOLDÁS, 
melynek célja, hogy számottevő hatékonyságjavulást érjen el a vállalati működésben. Az alapfunkcióinak és az architektúrá-
jának köszönhetően az Eventus® azzal az előnnyel is jár, hogy egy magas szintű ernyő-alkalmazásként tud működni létező 
alfolyamatok fölött, összehangolva azokat, és jelentős szerepet képes betölteni a vállalati alkalmazások integrációja során.

Az Eventus® iparágfüggetlenül – így a közigazgatásban is, annak sajátosságait figyelembe véve - képes kiszolgálni minden olyan 
nagy, illetve közepes méretű vállalati igényt, ahol szükséges a munkafolyamatok, feladatok és a munkaerő pontos nyilvántartása 
és irányítása.  

 

• Humán erőforrás menedzsmenttel
• Munkaidő könyvelés és nyilvántartás, 

beléptető rendszer integrációval
• Vagyonkezelés, vagyonkezelési folya-

matok, helyszíni felmérési/adatrögzí-
tési lehetőséggel

• Jóváhagyási láncok, döntési folyama-
tok, naplózással, eszkalációval

• Külső helyszínen dolgozó munkavál-
lalók támogatása (Feladatkiosztás 
térképes támogatással, mobilraktár 
kezelés…) 

• Flottamenedzsment eMenetlevél 
kezeléssel

• Vezetőtámogatás (riportok, 
 dashboard-ok)

MI AZ EVENTUS®?

HOL HASZNÁLHATÓ?

HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EVENTUS® MEGOLDÁSSAL
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Mára egyértelművé vált, hogy az operatív területeken lévő munkaszervezési és munkavégzési feladatok pontos rögzítése nem 
csak az adott szervezet számára nyújt hasznos adatokat, hanem elengedhetetlen információkat biztosít a stratégiai tervezés 
során is a jövőbeli feladatok megvalósíthatóságára vonatkozóan. 

• szabad kapacitások gyors és hatékony megtalálása;
• munkaterhek egyenletes elosztásának biztosítása;
• feladatok végrehajtásához megfelelő képességekkel rendelkező 

munkaerő allokálása;
• ügyintézési folyamatok, munkaerőköltségek  illetve szervezeti 

működés optimalizálásának támogatása a valós időigényt jelző 
riportok alkalmazásával;

• redukált felhasználói adminisztráció támogatása;
• az operatív és adminisztratív feladatok pontos adatainak könnyű 

és transzparens összevethetősége és elemzése;
• vezetői döntések minőségének javítása az információk gyorsabb, 

valós idejű rendelkezésre állása mellett;
• flexibilis, testreszabható, paraméterezhető, ugyanakkor egyszerűen 

kezelhető bővítési lehetőséget nyújtó, más rendszerekkel integrál-
ható keretrendszer biztosítása.

EVENTUS® KOMPLEX MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÓ
ÉS MUNKAIRÁNYÍTÓ KERETRENDSZER

A Földmérési és Távérzékelési Intézetnél bevezetett munkaidő-nyilvántartó rendszer (EVENTUS timesheet) alapvetően a napi 
munkaszervezést és munkavégzést hivatott támogatni biztosítva a ledolgozott munkaidők rögzítését, a rögzített adatokból 
különböző vezetői riportok készítését és azok grafikus megjelenítését és exportálhatóságát. Ezenfelül a megoldás képes a kap-
csolódó adattartalmak más rendszerből való kinyerésére illetve a rendszer által gyűjtött adatok felhasználására más rendszerek 
által. A rendszer teljes körű, áttekinthető képet nyújt a menedzsment részére a munkatársak által elvégzett feladatokról és azok 
erőforrás igényéről, továbbá megkönnyíti az újonnan induló projektek erőforrás szükségletének meghatározását és tervezését is.
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15 év elismert minőség, bizonyított előnyök
1999-2000 kezdeti fejlesztések, első bevezetés

2003 WfMC ezüst díj
2007 TSS fejlesztés

2012 European SW díj
2013 Oracle OpenWorld

EVENTUS® TÖRTÉNELEM

Több mint 10 000 munkatárs munkáját irányítja
Több mint 300 000 feladatot hajt végre naponta

Több mint 50 000 feladatot oszt ki és irányít
emberi munkaerő számára

Már több mint 50 000 000 lefutott folyamat
Több mint 100 rendszerrel integrált

Integráció több mint 150 partner rendszerhez
Több mint 10 millió integrált és menedzselt berendezés

AZ EVENTUS® SZÁMOKBAN

EGY SIKERES BEVEZETÉS

ELŐNYÖK


