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Célok
Ügyviteli és gazdálkodási rendszert támogató
szoftver beszerzésével célunk az, hogy mind az
intézmények egymás közötti relációjú, mind a
fenntartó
és
az
intézmények
közötti
kapcsolattartás javuljon, a kapcsolattartás
szabályozott és interaktív módon valósuljon
meg.
Ennek
nyomán
az
intézmények
működtetése is kiszámíthatóbbá válik, amely az
igénybe vevők, mint másodlagos célcsoport
érdekeit alapvetően szolgálja. Olyan szoftver
beszerzése szükséges, amely támogatja a
Magyarországi Református Egyház Diakóniai
Irodát, hogy a fenntartói feladatait a területileg is
kiterjedt, valamint feladatstruktúrájában is
rendkívül heterogén intézményi környezetben
megfelelő minőségben, biztonságosan és
hatékonyan tudja ellátni.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A PROJEKTBEN

Indokoltság:
A projekt keretében megerősített
integrált
intézményirányítás
indokolja, hogy a fenntartó
valamennyi
intézményében
egységesen, egy informatikai
megoldással
kezeljék
a
működéshez
kapcsolódó
adatokat, és a kapcsolódó
dokumentumokat. Szükséges egy
olyan
integrált
rendszer
fejlesztése, amely biztosítja a
dokumentumok
és
adatok
hosszútávú megőrzését és a
megfelelő
jogosultsággal
rendelkező munkatársak azokhoz
történő hozzáférését.

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK
I.LÉPCSŐ
A CompuTREND Zrt.-vel kötött, 105252/2018. számú 2018. november 28-án kelt, 2018.11.28-2019.10.31 közt hatályos
vállalkozási szerződés keretében megtörtént a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer néven
forgalmazott szoftvertermék programjainak, az üzemeltetéséhez szükséges adatbázis-kezelői licencnek a leszállítása.
Megtörtént a Programrendszer telepítése és bevezetése, a programrendszer kifogástalan működéséhez szükséges
programok, a felhasználáshoz szükséges dokumentumok, végül a szoftver licenc átadása.
A következő modulok kerültek megvásárlásra a szerződés keretében:
▪
Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó program
▪
CT-Cashflow likviditás menedzselő program
▪
Főkönyvi könyvelési program
▪
Tárgyi eszköznyilvántartó program
▪
Leltárkezelő program
▪
Gondozási díj nyilvántartó program
▪
Letéti pénztár program
▪
Gépjármű nyilvántartó program
▪
CT-AutoUpdate modul a Programrendszer automatikus frissítéséhez
II. LÉPCSŐ
A CompuTREND Zrt.-vel kötött, 136280/2019. számú, 2019. november 04-én kelt, 2019.11.01.-2020.04.30 közt hatályos
vállalkozási szerződés keretében megtörtént a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer néven
forgalmazott szoftvertermék élelmezés és ebédjegy moduljainak, valamint a vonalkódos eszköz telepítése és bevezetése.
Ezen túlmenően megtörtént folyamatos szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási szolgáltatás biztosítása
mind a 105252/2018. számú szerződésben megvásárolt, mind a 136280/2019. számú szerződés szerinti modulok
tekintetében.
A CT-EcoSTAT szoftver megvásárlásával és bevezetésével a fenntartó jelentős lépést tett az intézményhálózat
működtetésével kapcsolatos folyamatok ellátása, a gazdálkodási feladatok terén.

CT-ECOSTAT PROGRAMRENDSZER

CT-ECOSTAT PROGRAMRENDSZER
A Programrendszer az alábbi programokból épül fel:
Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó program:
A napi pénzforgalom, valamint a gazdasági események (számlák kiállítása, befogadott számlák iktatása,
elektronikus banki feldolgozásra alkalmas utalási állományok előállítása, pénztári forgalom dokumentálása)
rögzítésére szolgáló modul.
CT-Cashflow likviditás menedzselő program:
A Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó programban rögzített adatok alapján a bevételi és kiadási folyamatok időbeli
lefolyását előrejelző és menedzselő programrész, elsősorban vezetői információs igényeket kielégítő modul.
Főkönyvi könyvelési program:
A számviteli törvény civil szervezetkre vonatkozó előírásainak megfelelő főkönyvi könyvelés lehetőségét
biztosító modul. A programrész szervesen együttműködik a pénzforgalmi adatokat tartalmazó Pénzügyi és
ÁFA nyilvántartó programmodullal, valamint a Tárgyi eszköznyilvántartó programmal.
Tárgyi eszköznyilvántartó program:
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását és a kapcsolódó értékcsökkenési feladatokat kezelő modul.
Időszaki feladáson keresztül közvetlen adatbetöltésre alkalmas a Főkönyvi könyvelési modul irányában.
Leltárkezelő program (vonalkódos leltár is):
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását végző modult támogató programrész, amely alkalmas a
leltárfelvétel elektronizált módjának támogatására, az összegyűjtött leltáradatok elektronikus kiértékelésére.

CT-ECOSTAT PROGRAMRENDSZER
A Programrendszer az alábbi programokból épül fel:
Gondozási díj nyilvántartó program:
Az intézményhálózat ellátottjai által fizetendő díjak analitikus nyilvántartására szolgáló, a Pénzügyi és ÁFA
nyilvántartó programmal szorosan együttműködő modul.
Letéti pénztár program:
Az intézményhálózat ellátottjainak az intézmények által kezelt analitikus nyilvántartására szolgáló, a
Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó programmal szorosan együttműködő modul.
Gépjármű nyilvántartó program:
Az intézményhálózat által használt gépjárművek futásteljesítményének, az egyes gépjárművekhez
kapcsolódó karbantartási és egyéb költségek nyilvántartására szolgáló modul, amely elsősorban vezetői
információs igényeket elégít ki.

CT-AutoUpdate modul a Programrendszer automatikus frissítéséhez:
A Programrendszer működéséhez nélkülözhetetlen modul, a Programrendszer frissítését végzi.

CT-ECOSTAT PROGRAMRENDSZER
A Programrendszer az alábbi programokból épül fel:
Élelmezés modul:
▪ A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerint a konyhai folyamatok támogatása
▪ Receptúrák, diéták, menük kezelése
▪ Kiszabat készítése
▪ Tápanyagtartalom számítás
▪ Étkezési költségszámítás
▪ Több telephelyes működés (ezen belül főzőkonyhák, tálalókonyhák) támogatása
Ebédjegy modul:
▪ Étkezés rendelések rögzítése, lemondások, pótrendelések kezelése
▪ Létszámadatok nyilvántartása
▪ Menük kezelése
▪ Akár napi ötszöri étkezés kezelése
▪ Étkezőkhöz vonalkódok rendelése
▪ Normatív, önkormányzati és fix összegű támogatások nyilvántartása
▪ Nyugta kiállítás
▪ Több telephelyes működés (ezen belül főzőkonyhák, tálalókonyhák) támogatása
▪ Különböző befizetési módok támogatása
▪ Étkezési térítési díjak nyilvántartása
▪ Dokumentumok szkennelése, és eltárolása étkezőkhöz.

CT-ECOSTAT PROGRAMRENDSZER BEVEZETÉSE
A programrendszer bevezetése a projektben résztvevő intézmények munkatársainak és a központban
dolgozó munkatársak oktatása mellett történt

Megtörtént eredményesen az oktatási feladatok ellátása, a szerződés szerint a következő bontásban:
▪ Pénzügyi szakterület – intézményi kollégáknak: 2 oktatási nap, 3 csoport (összesen 6 oktatási nap)
▪ Pénzügyi szakterület – központi kollégáknak, főkönyvi szakterület: 4 oktatási nap, 1 csoport (összesen 4
oktatási nap)
▪ Tárgyi eszközök kezelése: 4 oktatási nap (ebből 1 kifejezetten leltározási feladatok kapcsán), 3 csoport
(összesen 12 oktatási nap)
▪ Gépkocsi nyilvántartás kezelése: 1 oktatási nap, 2 csoport (összesen 2 oktatási nap)
▪ Gondozási díjak kezelése: 2 oktatási nap, 3 csoport (összesen 6 oktatási nap)
▪ Letéti pénztárak kezelése: 1 oktatási nap, 3 csoport (összesen 3 oktatási nap)
▪ Élelmezés modul – első oktatás: 1 oktatási nap, 2 csoport (összesen 2 oktatási nap)
▪ Ebédjegy modul – első oktatás: 1 oktatási nap, 3 csoport (összesen 3 oktatási nap)
▪ Élelmezés és Ebédjegy modul – második oktatás: 1 oktatási nap, 5 csoport (összesen 5 oktatási nap)
▪ Vonalkódos leltározás: 1 alkalom felhasználói oktatás és telepítés.

OKTATÁSOK

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

