
A jelen szaktudása vagy a jövő zenéje?

Mindkettő. 

A digitális világ elérkezett, és minden lehetséges ágazatot és területet el 
fog érni, kíméletlenül. Az industry 4.0 piacán azok a vállalatok lesznek a jövő 
vállalatai, akik már időben a megfelelő technológiát választva, innovatívan, 
rugalmasan és gyorsan reagálnak az új kihívásokra.

Mit kínál Önnek az itelligence?

Látogasson el konferenciánkra, hallgassa meg a jövő technológiáit,  
és piacvezető nagyvállalatok tapasztalatait első kézből!

Elmondjuk Önnek, mi hogyan gondoljuk.

Hanesz József 
elnök, Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ

Kerper Gábor
az év CIO-ja, 2003,  

Mediaworks Hungary 2015
Novotel Budapest Centrum Hotel  
2015. november 06.



08.00 – 09.00  Regisztráció, Köszöntő

09.25 – 09.45  Hol tartunk? itelligence fejlődési irányok a hazai piacon 
Németh Róbert, ügyvezető igazgató, itelligence Hungary Kft.

09.45 – 10.15   itelligence strategy and vision in the world of Industry 4.0 
Herbert Vogel, Chairman of the Board, CEO and Founder, itelligence AG 
(angol nyelvű előadás szinkrontolmáccsal)

10.15 – 10.45  A KLIK átalakuló struktúrája, megújuló feladatellátása 
Hanesz József, elnök, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 A KLIK Magyarország legnagyobb munkáltatója, működésének átstrukturálása folyamatosan zajlik. A változásoktól 
gyorsabb és rugalmasabb működés várható.

10.45 – 11.15  Kávészünet

11.15 – 11.45  Ügyviteli környezet változása egy vállalati összeolvadás következményeként 
Kerper Gábor, IT es Műszaki Szolgáltatások igazgato, Mediaworks Hungary Zrt.

 Egy rövid tájékoztató/esettanulmány arról, hogy 18 havi munkával hogyan lehetett eljuttatni két teljesen eltérő 
ügyviteli munkakultúrával, folyamatokkal rendelkező vállalatcsoportot egységes ügyviteli környezetbe. A folyamat során, 
összesen 13 cég adatbázisainak, folyamatainak és gyakorlatának összehangolása került kivitelezésre.

11.45 – 12.15  Hogyan készüljünk a ma informatikai rendszereivel az üzlet holnapi kihívásaira? 
Vasvári Zsombor, alapító, Digital Identity Agency

 Az informatika lehetőségei, a külső és belső gazdasági környezet, a vállalatok előtt álló kihívások és a technikai fejlődés 
kölcsönhatása és tendenciái... 
Hogyan készülnek a jövőre az igazán sikeres döntéshozók az informatika segítségével? Mit tudunk tenni ma a holnap 
versenyelőnyéért? 
Kitekintés a itthon és külföldön a piacelemző szemével.

12.15- 13.30  Ebéd

Plenáris
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ÚJDONSÁGOK
13:30 – 15:00

AMS szolgáltatás indul 
Vitális Péter, SAP üzletfejlesztési vezető, itelligence Hungary

Az alkalmazásmenezsment üzletág új szervezeti modellben ad majd többszintű támogatást 
az SAP megoldásait használó vállalatoknak. Olyan lépések, mint a hibajegykezelés, a folyamat 
egységesítése, vagy a visszakereshetőség  gyorsítása magasabb színvonalú ügyféltámogatást  
fog eredményezni.

VIM 7.5 
Számlaigazoltatás újratöltve 
Lázár Péter, ECM projektmenedzser, itelligence Hungary

Az SAP Invoice Management újdonságai s a benne rejlő lehetőségek.  
A webes és a mobil alkalmazás bemutatása.

SAP S/4HANA – a nagy váltás!  
Dezsényi György, SAP LE üzletágvezető, itelligence Hungary

Váltani kell! 
Az új generációs SAP platform, HANA alapokon, máshogy. 
A legnagyobb SAP innováció az R/3 óta! 
Mit jelenthet a váltás , milyen lépesei lehetnek?

15:00 – 15:30 Kávészünet

PROJEKTEK, ESETTANYULMÁNYOK
15.30 – 17.00

Új dimenziók a raktárgazdálkodásban EWM támogatással 
Takács Ernő, Plant Manager AM DC Europe, Dana Hungary

Hogyan, miért és hol alapította a Dana Holding az új, világszinvonalú disztribúciós központját  
– a SAP EWM bevezetésével?

Mérőcsere-program a közműszolgáltatásban 
Staudt István, üzemeltetési főmérnök, Fejérvíz Zrt.

A tömeges mérőcserék számlázási folyamatainak az SAP-ban történő megvalósítása  
a Fejérvíz Zrt-nél. 

Hitelesen a hiteles másolatkészítésről 
Janko Csaba, Vezető -Vevők/Folyamatirányítás Folyószámlák, Audi Hungária

Bejövő számlák hiteles másolatkészítési folyamatának kialakítása az Audi Hungária Motor Kft.-nél. 
Miért volt szükséges a rendszer kialakítása? Mik voltak a kialakítás során a főbb problémák? 
Mik az első tapasztalatok? Milyen lehetőség van a továbbfejlesztésre? Ezen kérdésre kaphatnak 
választ az előadás során.

17:00 Zárás, ajándéksorsolás

SAP szekció 
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ÚJDONSÁGOK, ESETTANULMÁNYOK
13:30 – 15:00

Introducing the Digital Business Platform 
Christoph F. Strnadl 
Ph.D., MSc., CBPP CTO & Presales Manager Central & Eastern Europe, Software AG
Today’s digital business is agile, fast and constantly changing. Keep pace with the world’s first 
Digital Business Platform from Software AG. It’s everything you need to manage digital change 
and develop differentiating digital business applications. We show You what does it mean!

ARIS az egészségügyben is? 
dr. Sümegi András 
Pszichiáter, rehabilitációs és addiktológus főorvos, országos pszichiátriai minőségügyi 
szakfőorvos, Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
A betegút-szabályozási protokoll és a kapcsolódó folyamatok kialakítása az ARIS támogatásával 
történik az AEEK-n belül. Ezeket a folyamatokban használjuk fel az Egészségszervezési Szakmai 
irányelvek kialakítására és a kapcsolódó egyéni szolgáltatási tervek kialakítására. 
Az előadásban röviden bemutatjuk a kihívásokat és a kialakított megoldásokat.

Tisztázatlan torzó - A tények rabjai 
Dr. Megyeri György, vezető szakértő, itelligence Hungary 
Vannak történetek, amelyeket senki sem ismer. Elfeledett múlt, nyomasztó tények, homályos jövő. 
Mit rejt valójában a SAP?  
SAP, HANA, gráfok, üzleti elemzések …

A kiképzett nemzetközi akciócsoport egy megoldhatatlannak tűnő rejtéllyel találja szemben magát, 
miközben versenyt fut az idővel. Jason csapata egyre mélyebbre ássa bele magát a feladatba. 
Eltemetett összefüggésekre bukkannak, kutatásaik egy zseniálisan kódolt kirakós játékhoz 
vezetnek el. Kezdetben a team sem hisz a varázslatokban egészen addig, míg egy zártkörű és 
titkos tudás megváltoztatja őket…..fordulatokkal teli, szövevényes és izgalmas történet, színtiszta 
vibráló feszültség.

15:00 – 15:30 Kávészünet

WORKSHOP
15.30 – 17.00

Tudja mi ez? Csinálta már? Élesben? – Csináljuk együtt! 
Folyamatmenedzsment workshop
Terjéki Judit, BPM vezető tanácsadó, itelligence Hungary
Vér Gábor, BPM üzletágvezető, itelligence Hungary
Szűcs Tamás, BPM termék- és szolgáltatás menedzser, itelligence Hungary
Hogyan zajlik a folyamatmenedzsment munka és milyen eredményei vannak? 
Workshopunk keretében betekintést adunk vendégeinknek egy folyamatoptializásiós workshop 
rejtelmeibe.

17:00 Zárás, ajándéksorsolás

FOLYAMAT- 
MENEDZSMENT  

szekció
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Business One a gyakorlatban
13:30 – 15:00

Az SAP Business One HANA verziója 
Balázs Csaba, Channel Enablement & Solution Expert SAP Business One 
SAP Hungary
SAP HANA alapú ERP kis és középvállalatoknak.  
Teljes körű beépült üzleti elemzési és üzleti operáció azonos platformon. 
SAP Crystal Reports és SAP Lumira SAP Business One környezetben.

SAP B1 9.2 verzió újdonságai 
Bodnár István, SAP Business One üzletágvezető, itelligence Hungary 
Az elmúlt évek tapasztalata alapján bátran mondhatjuk, hogy az SAP B1 az egyik 
legdinamikusabban fejlődő integrált vállalatirányítási rendszer. Ügyfeleinknek nincs elég idejük az 
újdonságok megismerésére, bevezetésére és máris megjelent az újabb csomag. 
Vajon ebben az évben milyen újdonságokkal lep meg bennünket az SAP?

Ingatlanhasznosítás SAP Business One környezetben 
Budai Gábor, szenior kontroller, Fotex csoport
A Fotex cégcsoportnál sikerült megoldani az SBO-s környezetben dolgozó felhasználók kiemelkedő 
támogatását egy egységes, integrált környezetben. 
Példaként az ingatlanhasznosítást emelnénk ki, ahol komoly feladat a nagyszámú bérlemény 
szerződéseinek nyilvántartása, ezek alapján a bérleti díjak számlázása, a bejövő közműszámlák 
szétosztása a bérlők között, a kaució, bankgarancia kezelése.  
Jelenleg a teljes folyamat egy integrált környezetben történik a bejövő számla rögzítésétől a 
kimenő számlák elektronikus úton történő elküldéséig.

15:00 – 15:30 Kávészünet

SBO és dokumentumkezelés
15.30 – 17.00

ELO – dokumentum kezelés és integráció a dobozból 
Lázár Péter, ECM projektmenedzser, itelligence Hungary
Az ELO 9-es verziójával olyan funkciók és lehetőségek váltak elérhetővé a felhasználók számára, 
melyek egy teljesen új munkamódszert és felhasználói élményt jelentenek. Élő demóban mutatjuk 
meg az ELO 9-es verziót, a webes és mobil klienst, az MS Office integrációt különös tekintettel a 
DMS Desktop és a Dropzone funkcionalitásra. 

SAP Business One – ELO dokumentumkezelő integráció 
Bejövő-számla kezelési folyamat és értékesítési folyamat támogatása ELO 
dokumentumkezelő integrációjával 
Lázár Péter, ECM projekt menedzser, itelligence Hungary
Ügyfeleinknél szerzett tapasztalataink alapján látjuk, hogy a SAP Business One-ban leképezett 
folyamat csak egy kis szelete a valódi munkának. Az itelligence, mint üzleti tanácsadó cég, 
kidolgozott egy teljes körű megoldást ELO Digital dokumentumkezelő integrációjával, amellyel az 
bejövő-számla kezelés és értékesítési folyamat során keletkező dokumentumok struktúrálhatók, 
kereshetők és nem utolsó sorban a megfelelő SBO bizonylatokhoz kapcsolhatók. 

ELO Digital Office – jövőkép és lehetőségek 
Laczkó Kristóf, Operatív és stratégiai igazgató, ELO Digital Office
A stuttgarti központban elképzelések és tervek állnak a „polcokon”. Célunk betekintést nyújtani  
a fejlesztési irányokba, a jövőképbe és a várható lehetőségekbe. 

17:00 Zárás, ajándéksorsolás

KIS és KÖZÉP- 
VÁLLALATI  

szekció
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2015

Rendezvényünk szakmai partnerei 

Az ELO olyan ECM megoldást fejleszt, mely támo-
gatja az üzleti folyamatokat, ezáltal hatékonyabbá és 
gyorsabbá téve azokat. Az ajánlott megoldás a vállalat 
egyéni igényeihez igazodik. Mi megtaláljuk a legjobb 
megoldást Önnek!

A HP megteremti annak lehetőségét, hogy a techno-
lógia jelentőségteljes legyen az emberek, vállalatok, 
kormányzati szervezetek és a közösségek számára. A 
nyomtatást, személyi rendszereket, szoftvereket és IT 
infrastruktúrát is magába foglaló legszélesebb tech-
nológiai portfolióval a HP az ügyfelek legösszetettebb 
kihívásaira kínál megoldást a világ minden táján. 
További információ a HP-ról (NYSE: HPQ)  
a http://www.hp.com oldalon érhető el.

Az SAP Hungary Kft. a hazai informatika egyik legnagyobb 
szoftver cége, amelynek fejlődése a hazai üzleti és gazdasági 
körökben igazi sikertörténetnek számít. A magyar piacon 
közel két évtizede jelen lévő cég nem csupán a magyar nagy-
vállalatok közel 60%-ának üzleti megoldásszállítója, hanem 
az elmúlt évek során a kis- és közepes vállalatok megbízható 
partnerévé is vált. 

Médiapartnerünk
A Computerworld infokommunikációs szaklap idén 46 éves.
A havonta kétszer megjelenő Computerworld a vállalatok döntéshozóinak, döntés előkészítőinek nyújt segítséget min-
dennapi munkájukban mélyreható szakmai írásokkal.
Lapszámonként 43.000 olvasóval az infokommunikációs szaklapok között vezető szerepet játszik.
A Computerworl márkához tartozó computerworld.hu portál látogatónak száma 180.000 PI/hó és 90.000 UV/hó.
A Computerworld évek óta nagy sikerrel rendez különböző témájú konferenciákat is.
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Kérdése van?
Kapcsolat: Gabnai Gabriella, gabriella.gabnai@itelligence.hu,  
tel.: 06-1-4523800

Regisztráljon most!
A részvétel feltétele a regisztráció. 
Regisztráljon online: www.itelligence.hu/businessforum 
vagy faxon a regisztrációs lapon: 06-1-4523839 
A rendezvényen a részvétel ingyenes.

Hogyan juthat el hozzánk?
A helyszín: Novotel Budapest Centrum Hotel, Rákóczi út 43-45. 
Parkolás: a Csokonay utcából nyílik a hotel saját parkolóháza, melyet 
vendégeink saját költségükre használhatnak. Előzetes helyfoglalás nem 
szükséges.

Tömegközlekedéssel: A Blaha Lujza térig közlekedő járatokkal.

A nap végén értékes ajándékokat sorsolunk ki.



Ezúton regisztrálom részvételi szándékomat  
az itelligence BusinessForum 2015. konferenciára. 

Fax: 06 1 452 3839 
Email: gabriella.gabnai@itelligence.hu 

Név: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Beosztás: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Cég: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Cím: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefon: ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail: .............................................................................................................................................................................................................................................  

Melyik szekcióban kíván részt venni? 

  1. szekció 

  2. szekció 

  3. szekció 

Az angol nyelvű előadásokhoz igényel-e fejhallgatót? 

  Igen 

  Nem 

Regisztráció
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