
 

 

 Vállalati információs rendszerek  

  

1. A  vállalati működés fekete doboz modellje, a külső információs kapcsolatok. Vevői-,  

szállítói-, banki-, költségvetési kapcsolatok. A rendszerhatáron átmenő főbb 

adatfolyamok. 

2. Vevői ajánlatkérések, megrendelések, az áru kiszolgálása. Folyamatok, 

tevékenységek. Az ajánlatkérések adatai, az ajánlati válasz tartalma.  

3. A vevői megrendelések eltárolandó adatai, a megrendelésekkel kapcsolatos 

papíralapú bizonylatok adattartalma. Kapcsolatok más tevékenységekkel. 

4. A vevők, szállítók eltárolandó adatai, a vevőtörzs karbantartás tevékenységei.  Az 

adatok ellenőrzési szempontjai. 

5. A számla, a szállítólevél fogalma, - adattartalma. A számlázás folyamata, a számla 

eltárolandó adatai. Az adatok későbbi felhasználási lehetőségei az informálásban.  

6. Az értékesítéssel kapcsolatos egyéb tevékenységek: visszáruzás, napi zárás. A 

visszáru számla adatai. A napi zárás során elvégzendő feladatok, előállítandó- és 

eltárolandó információk. 

7. Szállítói kapcsolatok: ajánlatkérések, megrendelések, az áru bevételezése. 

Folyamatok, tevékenységek. Adatkapcsolatok a vevői megrendelésekkel. 

8. A cikk fogalma, a cikkek adatai. A készletek. Eltárolandó adatok, a készletmozgások 

naplózása. A FIFO és LIFO kiszolgálási elv adatmodellje. A készlet értéke, 

kiszámítása. A készletérték és a vagyon kapcsolata. A mérlegelt átlagáras módszer 

adatmodellje. 

9. A termelésirányítás célja, feladata. Gyártás típusok. A termelés tervezése: késztermék 

kibocsátási ütemterv (MPS), gyártási rendelések. Az MPS inputjai. 

10. Az anyag - és félkész szükséglet számítása. Fogalmak. A termékstruktúra ábrázolása. 

Speciális problémák megoldása az ábrázolásban. A számítás menete. A struktúra 

adatmodellje.  

11. A kapacitásszükséglet számítás feladatai, fogalmai. Terhelés végtelen kapacitásra -, 

véges kapacitásra. A terhelési adatok ábrázolása. Adatok, információk. 

12. Cikkek - műveletek - gyártó berendezések. Műveleti időadatok, időnormák. Az 

időnormák karbantartása. A gyártó műveletek, gyártó berendezések tárolandó adatai. 

Az operatív programozás. A prioritás, a prioritásos ütemezés. Ütemezési stratégiák. 

Előfeltételek, adatok és információk. Ütemezési szabályok. A hálós ütemezés 

alkalmazása. 

13. Hálótervezés. A Gantt - féle sávos diagram. Alapfogalmak. CPM, PERT, MPM. 

A logikai tervezés. 

14. Hálótervezés, időtervezés. Kritikus út, tartalékidők, felhasználásuk. Költségtervezés, 

erőforrás allokáció. 

15. Az IT és az integrált információs rendszer fogalma. A vállalati információs 

rendszerek történeti fejlődése (MRP I, MRP II, ERP, TEI/ERP II). Az egyes 

fejlettségi állapotok kapcsolata, az egyes rendszerek főbb moduljai. A standard 

szoftver fogalma, készítésének előfeltételei. 

 

 

 

 

 



16. A vezetés funkciója, szintjei, hierarchiája. A célok és döntések hierarchiája. A 

vállalati stratégia, a stratégiai döntéshozatal és végrehajtás folyamata. A funkcionális 

stratégiák, az informatikai stratégia és szerepe. Az informatikai stratégiai tervezés és 

végrehajtás folyamata. A stratégiai tervezés hiányának következményei, a felső szintű 

pénzügyi terv kialakításának lehetősége, a pénzügy integrációja. 

17. A vezetői döntéstámogatás (szimuláció, üzleti modellezés, Alert Warning Systems), a 

működési mértékek szerepe, újszerű felfogása, fajták. A Supply Chain Management 

jelentése, integrációja, célja, előfeltételei. A Supply Chain és a Demand Chain. 

18. A rendszer vásárlás lépései: jövőkép, tulajdonságok/funkciólista, szoftver lista, a lista 

szűkítése, RFP összeállítása, a javaslatok értékelése, a 3 legjobb ajánlat kiválasztása, 

a demonstrációk megtekintése, a termék kiválasztása, szerződéskötés és kísérleti 

bevezetés. 

19. A rendszer implementálása. A feladat jellege, az implementálás főbb lépései: 

projecttervezés (steering committee), induló részletes terv, működési mértékek, a 

kulcs szereplők oktatása, a jelenlegi adatbázis integritása, hardver installálás, szoftver 

installálás és pilot, széleskörű oktatás, az új rendszer eljárásainak definiálása, 

finomítása, adatkonverzió, modulonkénti bevezetés, folyamatos finomítás. A kudarc 

főbb okai. 

20. Technikai háttér. A work flow rendszer, kliens szerver architektúra, elektronikus 

kapcsolatok, az EDI. Az Internetes kapcsolat és típusai: kapcsolódás ISP-n keresztül, 

saját Web site, Ellátási lánc megoldás. Előfeltételek, előnyök, hátrányok. A Web 

centrikus rendszerek, biztonsági kérdések. 

21. Ismertesse az ARIS ház koncepcióját (statikus nézetek, dinamikus nézet, ezek 

kapcsolata), valamint a nézetekben található főbb modelltípusokat. Adjon példákat a 

modelltípusok felhasználására. 

 

 

 

 


