
Átláthatóbb működés? Tiszta folyamatok? Integrált rendszerek?  
Gyors és hatékony adatfeldolgozás? Összehangoltság? Rugalmasság?

A digitalizáció itt van.

A digitalizáció elkerülhetetlen.

A digitalizáció = versenyelőny.

Elmondjuk, hogy mit kínál Önnek az itelligence, évtizedes informatikai 
tanácsadási múlttal a háta mögött.

Norbert Rotter

CEO, 
itelligence AG 

Sven-Olaf Mosch 

CIO,  
AUDI Hungária Motor 2016

Novotel Budapest Centrum Hotel 
Budapest, Rákóczi u. 43-45. 

2016. november 11.



08.00 – 08.50  Regisztráció

08.50 – 09.15  Köszöntő  
Hol tartunk? itelligence a hazai piacon 
Németh Róbert - ügyvezető igazgató, itelligence Hungary

09.15 – 09.45   Digital Vision and Mission 
Norbert Rotter - CEO, itelligence AG (angol nyelvű előadás szinkrontolmácsolással)

09.45 – 10.10   With SAP S/4 HANA on the road 
Mark Albrecht - Vice President Global Business Solutions, itelligence AG  
(angol nyelvű előadás szinkrontolmácsolással)

 Digital Revolution is all around. Sustainable Strategy and Process Safety is a need to secure future Business 
successes. SAP S/4 HANA offers the future oriented Platform to transfer the business into the digital age, included 
several Application Scenarios.

10.10 – 10.40  Digitisation in the Auto Production 
Sven Mosch - CIO, AUDI Hungária Motor (angol nyelvű előadás szinkrontolmácsolással)

 All mashines and installations in Auto Industry are in strong connection with each other, drived and controlled by 
innovative IT Solutions.  Processes digitization is running.   
The future oriented Auto Production is flexible and economic, thanks to the right usage of the IT.

10.40 – 11.00  Kávészünet

11.00 – 12.15  Az ioT és a sport - Szenzorokkal készülünk Tokióba?

 Büszke magyarok vagyunk, különösen amikor sportról van szó. A riói olimpia ismét megmutatta, hogy a magyar virtus 
mire képes, de az is látszott, hogy ez egy új generáció olimpiája volt. Új módszerek, új eszközök, új kommunikáció. Vajon 
a magyar sportban ez miként jelenik meg? Vajon a Baby Boom és X generáció sportvezetői hogyan tudnak adaptálódni 
és miként tudnak együttműködni a sportolók Y és Z generációjával? Ezeket a kihívásokat miként tudjuk előnnyé 
formálni? 
Erről beszélgetünk magyar olimpikonokkal.

 Vendégeink

 Földházi Zsófia - Európa-bajnok, világbajnok öttusázó, olimpikon 
Martinek János - Európa-, világ- és olimpiai bajnok öttusázó, a Magyar Öttusa Szövetség főtitkára 
Marosi Ádám - Európa- és világbajnok, olimpiai bronzérmes öttusázó

12.15- 13.30  Ebéd

Plenáris
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13:30 – 15:00 

Meg lehet csinálni? Meg lehet csinálni. 
SAP és xFlow párhuzamos bevezetése egy változó szervezeti struktúrában és ügyviteli 
környezetben 
Erki Tamás - senior kontroller, Ringier Axel Springer Magyarország

Egy rövid esettanulmány a Ringier Axel Springer Média Csoport SAP ügyviteli, valamint 
xFlow elektronikus számlaigazolási-és beszerzési rendszer roll-out projekt keretében történő 
bevezetéséről. A bevezetést a Profession.hu folyamatban lévő vállalati akvizíciója, valamint a 
rendelkezésre álló mindössze 7 hónap tette igazi kihívássá.

Lehet-e üzleti előnyt kovácsolni egy technológiai kényszerből? Vendor Invoice 
Management aktualizálás a Celanese-nél 
Király Balázs - Global AP Manager, Celanese Hungary

A Celanese 2007-ben az elsők között kezdte el használni az OpenText Vendor Invoice 
Management megoldását, amit a gyártó testreszabott az ügyfél számára. Az egyedi rendszer 
nem volt megfelelő alap az upgrade-re, így a folyamatok újragondolásával és az új verzió nyújtotta 
lehetőségek kihasználásával a döntés az újrabevezetés lett. Előadásunk témája, hogy mennyire 
sikerült elszakadni a megszokott folyamatoktól, valamint hogy milyen kompromisszumokat hozott 
és milyen előnyöket jelent az új VIM?

Szak- és továbbképzés az Audi Hungaria-nál 
Jakus Gabriella - vezető, Szak-/Továbbképzés IT/PLM, AUDI Hungária Motor

Az AUDI Hungaria Motor Kft. szak- és továbbképzésekért felelős területe alkalmazottjai és külsős 
partnerei együttműködésével szolgálja ki ügyfeleit. Az „Audi Akademie” névre hallgató szervezeti 
egység OKJ-s szakmákat, illetve különféle munkatársi tréningeket bonyolít. Képzési kínálatát 
folyamatosan bővíti, szemináriumokat tart a személyiségfejlesztő és műszaki témákon keresztül a 
nyelvi képzéseken át a szakmai oktatásokig. 
A területet ügyfelei bizalma folyamatosan látóköre szélesítésére és kompetenciái fejlesztésére 
készteti. A szakterületekkel való jó együttműködés érdekében folyamatait és informatikai 
rendszereit időről időre fejleszti. Az előadásban a jelenleg futó, SAP projektek is bemutatásra 
kerülnek.

15:00 – 15:30 Kávészünet

15.30 – 16.30

Raktárgazdálkodás SAP EWM alapokon  
Marosvári Zoltán - SAP/SME-üzletág vezető, itelligence Hungary 

Hogyan támogatja az SAP raktárkezelési megoldása egy nagyvállalat logisztikai folyamatainak 
egységes rendszerben történő megvalósítását, további optimalizálását és a hosszú távú 
folyamatfejlesztést? Bemutatjuk a bevezetés kihívásait, a kérdéseket és válaszokat, valamint 
megosztjuk tapasztalatainkat.

Út az R/3-tól az S/4HANA-ig - újgenerációs Business Suite megoldás az 
egyszerűsítés szolgálatában 
Berczik Márton - üzletfejlesztési vezető, SAP Hungary

Mikor, miért és milyen formában érdemes vállalatának váltani?  
Hogyan térül meg a beruházás? 
Milyen úton kell végigmennie a vállalatoknak a sikeres átálláshoz?  
Milyen előnyei, lehetséges buktatói lehetnek?  
Miben tudunk mi segíteni? 

16:30 Zárás, ajándéksorsolás

SAP 
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13:30 – 15:00 

Digitization - Digital Business Platform  
Christoph F Strandl - CBPP CTO & Presales Manager Central & Eastern Europe, 
Software AG (angol nyelvű előadás szinkrontolmácsolással)

Our platform and your brilliant ideas: It’s the way of the future. See how to bring your innovations 
to life on our Digital Business Platform—an integrated set of technologies, proven methods and 
tools to manage your digital transformation and implement new business designs.

Folyamatmenedzsment- eszköz választás az MFB-ben 
Szendrő Attila - igazgató, Szervezet- és folyamatszabályozási Igazgatóság, MFB Bank

A BPM, a digitalizálás első lépése. Miért, hogyan és mi alapján válasszunk folyamatmenedzsment 
eszközt? Milyen kérdésekre adhat választ az ARIS az MFB életében?

Folyamatmenedzsment a kötöttpályás közlekedésben 
Rácz Imre Miklós - Üzemeltetés Támogatás Vezető, MÁV-START

Folyamatmenedzsment eszköz alkalmazása a gyakorlatban, tapasztalatok és tervek az ARIS 
eszköz használatával a kötöttpályás közlekedésben.

Hogy jussunk fel a felhőbe? 
Ákos György - partnermenedzser, alapító, Total Cloud Consulting

„...és ekkor robban be a felhő alapú számítástechnika, mely mondhatjuk, felforgatja az egészet, 
számos területen új paradigmákat felállítva...”

15:00 – 15:30 Kávészünet

15:30 – 16:30

Cégátalakulás - folyamatok – emberek 
Terjéki Judit - operatív igazgató, Kőröstej

Hogyan támogatja az itelligence a Kőröstej Kft-ben zajló, az új cégstruktúra kialakításával 
összefüggő feladatokat?

Szabályozási rendszer átalakítása az ARIS segítségével 
Szűcs Tamás - BPE termék- és szolgáltatás menedszer, itelligence Hungary

Hogyan támogatja az ARIS a szabályozási rendszer fejlesztését a gyakorlatban?  
Mire kell kiemelten figyelni a folyamatalapú szabályzatok elkészítése során?

16:30 Zárás, ajándéksorsolás

FOLYAMATI  
PLATFORM
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13:30 – 15:00

SBO HANA alapokon – egy bevezetés tapasztalatai 
Vágó Ádám - SAP BO rendszergazda, D-ÉG Thermoset
Egyre többet hallunk mindenhonnan a HANA alapú SAP megoldásokról. Tudjuk, hogy ez a jövő, 
de mi is a jelen? A döntés előtt nézzük meg, milyen tapasztalatai vannak másoknak! A D-ÉG 
Thermoset Kft. beszél bevezetési és üzemeltetési tapasztalataikról.

Az SBO 9.2-es verzió újdonságai 
Váradi László - SAP Business One értékesítési vezető, itelligence Hungary
Az elmúlt évek megmutatták, hogy az SAP B1 az egyik legdinamikusabban fejlődő integrált 
vállalatirányítási rendszer. Az új verzió most is jelentős újításokat tartalmaz, mint mindig. A 9.2 
nyár eleji megjelenése óta már megszereztük az első ügyféltapasztalatokat is.

Tegyük-e a vállalatirányítási rendszerünket a felhőbe?  
Méhész Loránd - gazdasági igazgató, Dimension Data Magyarország
Mindenki hallott már a felhő alapú megoldásokról. Tudjuk, hogy egyre több szolgáltató kínál 
egyre több alkalmazást felhős környezetben. Trendi vagy hasznos? Költséghatékony? Melyik 
megoldásnak mi az előnye? Merjük-e feltenni a cégünk életét alapjaiban meghatározó 
vállaltirányítási rendszerünket felhős környezetbe? Meglévő rendszer is áthelyezhető? 
Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ és helyezzük el az informatikai fejlesztések 
térképén az egyes lehetőségeket. Tesszük mindezt egy olyan ügyfél szemszögéből, aki maga is 
nemrég esett át egy új vállalatirányítási rendszer bevezetésén.

15:00 – 15:30 Kávészünet

15:30 – 16:30

ELO 10 újdonságai, avagy miként határozza meg a közösségi média a vállalati 
információkezelést? 
Lázár Péter - ECM-üzletág vezető, itelligence Hungary
Az Y és Z generáció már egészen másként közelíti meg az információt. Számunkra a mobilitás, 
a közösségi szemlélet, az információcentrikus működés alapértelmezett. A szoftvergyártók 
próbálnak erre felkészülni, a vállalatok pedig igen nehezen adaptálódnak. Pedig ha ki akarjuk 
használni a fiatalokban rejlő pontenciált, akkor mindenképpen őket kell megszólítani, motiválni kell 
őket, hogy váljanak aktív részévé a szervezetnek és ehhez az információkezelés egy nagyon fontos 
platform. Az előadásban bemutatjuk, hogy az ELO Digital milyen módon hozza vállalaton belülre 
az online társadalom hatékony kommunikációjának eszközeit és ötvözi azt a konzervatív adat- és 
információvédelmi eszközökkel. 
Az információ az új valuta!

Valós idejű információ szinte mindenből, mindenről 
Lázár Péter - ECM-üzletág vezető, itelligence Hungary
A digitális eszközök szenzorai másodpercenként ezrével szállítják az információt. Az a vállalat, aki 
ezt fel tudja dolgozni, aki ebből döntéseket tud hozni, aki gyorsan tud reagálni, piaci előnyre tesz 
szert. De hogyan lehetséges ez? Erre szeretnénk megoldásokat mutatni és élő demoban felnyitni 
Pandora szelencéjét.

16:30 Zárás, ajándéksorsolás

ÚJDONSÁGOK,  
FEJLESZTÉSEK,  
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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!

Az itelligence a Software AG kizárólagos 
magyarországi partnere. Ez a státusz biztosítja 
számunkra az ARIS Platform termék- és szolgál-
tatáspaletta, valamint a webMethods rendszer- 
integrációs tapasztalatot és szaktudást.  
A 70 országban jelen lévő Software AG piac- 
vezető a folyamatmenedzsment, az elemzési és 
integrációs megoldások, ezzel együtt a digitális 
üzleti platformok területén. 

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.

www.itelligence.hu/businessforum



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.
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