EVENTUS®
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN
www.eventus.eu

MI AZ EVENTUS®?
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 architektúrájának
köszönhetően az Eventus® azzal az előnnyel is jár, hogy egy magas szintű ernyő-alkalmazásként tud működni létező alfolyamatok fölött, összehangolva azokat, és jelentős szerepet tud betölteni a vállalti alkalmazások integrációja során is.

HOL HASZNÁLHATÓ?
Jóllehet az Eventus® elsősorban nagyvállalatok számára készült, és a referenciái is nagyvállalatiak, alkalmazható TETSZŐLEGES
IPARÁG közepes méretű vállalkozásainál is, ahol szükséges, sőt egyenesen kritikus a munkafolyamatok, a feladatok és a személyzet pontos irányítása.

HGAS – HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPRENDSZER SZOFTVER
A Hulladékgazdálkodási Alaprendszer szoftver (röviden: HGAS) a HUNOR rendszer részeként segíti a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság napi operatív
munkáját és hozzájárul ahhoz, hogy az évente több 10 millió tonna keletkezett
hulladék mennyiségéből anyagában a legtöbb hasznosított hulladék legyen.
Biztosítja a kapcsolódó alrendszerekkel való együttműködést, a hulladék gyűjtési
és szállítási tevékenységek követését a megadott előírásoknak megfelelően,
támogatja és segíti – a megadott követelmények szerint - az ellenőrzési igények
és az ellenőrzési feladatok végrehajtását.
A HGAS egy komplex informatikai rendszer, amely hatékony elektronikus adatkapcsolatot biztosít az NHI és a szerződéses partnerei, valamint az államigazgatás
és a kormányzat között:
• Partnerek által elérhető webes felület az elszámolások beadására
• Munkafolyamatok, ellenőrzési folyamatok követése, tervezése
• Naprakész adatok és elemzések szolgáltatása a kialakuló adatvagyonból
korszerű riporting eszközökkel
• Térképes nyomkövetés, melynek segítségével a hulladékgyűjtést végző
járművek pontos és valós idejű nyomkövetése valósul meg
• Hulladékmozgásokat nyomkövető alrendszer, amely Android alapú
okostelefon segítségével végzi a GPS adatok gyűjtését és továbbítását
• Pénzügyi és vezetői információs alrendszer, amely teljes körű kontrolling
funkciót-, a terv- és tényadatok összevetését-, valamint az előrejelzések
elkészítését biztosítja
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ELŐNYÖK
• Kevesebb bürokrácia
• Visszaélések kiszűrése hatékonyabb, így az uniós források hatékonyabb elosztását támogatja
• Számítási hibák kiküszöbölésével pontosabb adatszolgáltatás
• Költségoptimalizálás, költségtervezés
• Illegálisan lerakott hulladék esetén gyorsabb, hatékonyabb intézkedés lehetősége
• Adminisztrációs teher és ennek részeként a papírfelhasználás csökkentése
• Központilag definiált folyamatok; szigorúan betartott szabályok; minden terület mérhetővé és értékelhetővé válik; vállalati
hatékonyság; javuló ügyfélélmény; csökkenő ügyfél elvándorlás; átláthatóság
• Ügyfelek folyamatos – akár valós idejű – tájékoztatása; rálátás a folyamatokra teljes egészükben; új szolgáltatások és termékek gyors bevezetése; jobb ügyfélélmény; ügyfelek megtartása
• Erőforrások optimális kihasználása; szabványos integráción alapuló, központi informatikai rendszer; egyszerű üzemeltetés
és karbantartás; kulcsrakész megvalósítás
• Gyors megtérülés; kiemelkedő ár/teljesítmény arány; költségoptimalizálás az Eventus® által támogatott területeken

PÖRGESSE FEL VÁLLALATÁT A DÍJNYERTES EVENTUS® KERETRENDSZER
KÖVETKEZŐ ÉLVONALBELI FUNKCIÓIVAL
• Teljes munkaerős és munkafolyamat menedzsment
• Okos telefon/ tablet kliens a terepen dolgozó munkatársak számára
• Kliens oldali integrált térkép/térinformatikai adatfeldolgozás
• eOBU
• Térkép alapú központi feladatkiosztás – kézi, félautomata, automata
• Integrált vonalkód olvasás
• Személyes készletmenedzsment
• Kézi eszköz fényképezőgépének kezelése fotódokumentációhoz
• NFC adatintegrációs lehetőségek
• Automata hibaelhárítási motor TCP/IP kommunikációra képes
elektronikus eszközökkel irányított rendszerek számára
(pl. Távközlési hálózatok, energetikai rendszerek, szállítási rendszerek, stb.)
• Több nyelv támogatása

AZ EVENTUS® SZÁMOKBAN

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

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
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