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Enwis: A hatékony
hulladékgazdálkodásért
Egyre több vállalat ismeri fel a hulladékgazdálkodás folyamatainak optimalizálásából
realizálható forrásnövekményt. A megnövekedett adminisztráció többletköltségeivel járó
kihívásokra gyors és hatékony választ jelent a munkafolyamatok támogatása informatikai
eszközökkel.
A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerbe
integrált enwis) megoldás a hulladékfeldolgozó, -szállítmányozó,
-újrahasznosító és begyűjtő vállalatok számára nyújt mindenre
kiterjedő funkcionalitást. A két rendszer együttesen alkalmas a
hulladékgazdálkodás területén tevékenykedő vállalatok üzleti
folyamatainak teljeskörű lefedésére.

Milyen előnyöket nyújt Önnek a megoldás?

•
•
•
•
•
•
•

Kifejezetten a hulladékfeldolgozók és újrahasznosítók
számára fejlesztett funkciók
Saját szokásokra épülő hulladékkatalógus kialakítása
mellett nemzetközi
EWC katalógus alkalmazása
Hulladékszállítási szerződések, megrendelések kezelése
Szerződéseken alapuló járattervezés, kapcsolódó
nyilvántartás
Tetszőleges számú lerakó és raktár kialakítása
Hivatalos kísérőpapírok elkészítése (SZ jegy, K jegy,
Szállítólevél)

Hogyan működik?
Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer nyitott
architektúrája lehetővé teszi a hulladékgazdálkodás területén
működő vállalatok számára, hogy egyedi igényeiket speciális
megoldásokkal szolgálják ki. A már alkalmazott rendszerekkel
számos helyen összekapcsolható, így egy olyan integrált rendszert
képez, amely egységes kezelőfelületet és riportolási lehetőséget
biztosít a felhasználók számára.

Nagyvállalatoknak: több százmilliós megtakarítás
Az elmúlt években a nagyvállalatok megtettek mindent költségeik optimalizálására. Kevés olyan terület van,
ahol még gyors megtérülés mellett további optimalizálásra van lehetőség. Tapasztalataink szerint számos
nagyvállalat működik ma Magyarországon, ahol a hulladékgazdálkodást teljes egészében kiszervezték
és beépítették operatív költségeikbe. Azonban egy nagyvállalat éves szinten akár több százmillió Ft-ot is
spórolhat, ha házon belül menedzseli és adminisztrálja a saját hulladékkibocsátását.
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Kik használják?

Kommunális
hulladékkezelők
• Begyűjtő járatok kezelése
• Lerakás kezelés
• Lerakási adó
• Jelentések
• Kommunális címek
• Begyűjtő járatok
• Csekkes számlázás
• Felszólító levelek
• PEK file-ok kezelése

Hulladék hasznosítók
• EWC kódok kezelése
• Diszpozíció
• Telematika és járatterv
• Számlázás
• Szolgáltatások és árak
• Hulladékfajták kezelése
• Tárolóeszköz kezelése
• Csomagolóanyagok kezelése

Hulladékszállítók
• Szerződés szerinti és
valós szolgáltatások
összehasonlítása

• Járattervezés
• Járatkiértékelés feladatainak
elvégzése

• Hídmérleg integráció
• Hulladékfajták kezelése
• Sofőr ellenőrzés GPS-szel

Kiemelt funkciók
Hulladékbegyűjtés
Az enwis) segítséget nyújt a szállítási, begyűjtési tevékenység során elengedhetetlen
törzsadat nyilvántartásban (szállító eszközök, konténerek, kukák, személyzet, hulladék).

EWC kódok kezelése
A belső hulladék katalógus mellett a nemzetközi EWC katalógus alkalmazását is
lehetővé teszi a rendszer.

Szállító járművek kezelése
Szerződéseken alapuló járattervezés és az ehhez kapcsolódó járműpark, üzemeszköz és
alkalmazott nyilvántartás.

Automatikus számlázás
Számlázás támogatása - időszaki gyűjtőszámlázás, eseti számlák, teljesített
megrendeléseken vagy szerződéseken alapuló számlakészítés.

Hídmérleg integráció
Megoldott a hídmérlegek közvetlen kapcsolata a rendszerrel, enwis)-be integrált
mérlegelő modul, (COM és IP alapú mérleg kapcsolat).

Telematika és járatterv
Az enwis segítségével utakat és járatokat lehet tervezni, összeállítani, GPS-navigációs
műholdas követéssel folyamatosan figyelni, és a képernyőn megjeleníteni.
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Melléklet

7 kérdés a megfelelő szoftver
tanácsadó kiválasztásához
A tanácsadók rendkívüli szakértelemmel rendelkeznek: sokszor mentek keresztül ezen a
folyamaton, így tanácsaik megfogadásával sok időt és erőfeszítést takaríthat meg. Egy jó
tanácsadó segíthet a szoftver kiválasztásában és a rendszer határidőn belüli felállításában és
elindításában.
Az ideális tanácsadó már részt vett korábban is az Önéhez hasonló cégek rendszereinek telepítésében.
Tapasztalataiból hasznos információkat meríthet. Érdemes lehet szakmai szervezetein, vagy a kamarán
keresztül is tanácsot kérnie beszállítójának kiválasztásához; kérje ki kollégái véleményét, hogy osszák meg
Önnel tapasztalataikat!

1. Részt vett-e már a tanácsadó az Önéhez hasonló cég
hulladékgazdálkodási rendszerének telepítésében?
Érdeklődjön vállalatméret, alkalmazotti létszám és szakterület iránt. Rendelkezik-e a tanácsadó
referenciákkal? Kérjen elérhetőségeket a referenciákhoz, hogy személyesen is kikérhesse véleményüket, és
információt kaphasson arról, hogy vállalatuknál hogyan zajlott az új rendszer bevezetése!

2. Milyen költségekkel jár további felhasználók vagy modulok hozzáadása
a meglévőkhöz?
Az árak összehasonlításakor ne szorítkozzon az alapárra: tárja fel alaposabban a költségeket! A karbantartási
és frissítési támogatás és az ahhoz kapcsolódó költségek mellett gondoljon arra is, hogy mennyibe kerül
például további felhasználók hozzáadása!
Egyes csomagoknál kevesebbe kerül az összes modul, mint másoknál viszont megvezethetik a vásárlót
a felhasználónkénti költségekkel. Más esetben a cégek viszonylag alacsony árakkal dolgoznak további
munkahelyek hozzáadása tekintetében, elég sokat kérnek viszont további modulok hozzáadásáért.

3. Ki végzi a technikai támogatást?
Az új rendszer bevezetését követően egy idő után szüksége lesz technikai támogatásra is. Kérdés, hogy
érdemes-e közvetlenül a szoftver fejlesztőjét keresni vagy praktikusabb-e inkább a tanácsadóhoz fordulni.
Ennek eldöntése gyakran a költségek felmérésével kezdődik. Tudja meg, hol milyen szabályok érvényesek a
karbantartás, frissítések és szoftvertámogatás tekintetében! Gyűjtsön be világosan értelmezhető adatokat!
Kérdezzen rá tanácsadójánál, hogy mire számíthat a támogatáshoz kapcsolódó programfuttatások közötti
áttérési időszakokban! Egyes szolgáltatók frissítést támogató csomagokat is kínálnak az áttérési időszakok
nehézségeinek áthidalásához.

4. Figyelmesen hallgatja-e meg álláspontját a tanácsadó?
Ez a faktor különbözteti meg leginkább az igazi értékesítési tanácsadót egy házalótól. Egy igazi értékesítési
szakember addig nem tesz javaslatokat, amíg meg nem ismeri vállalatát és célkitűzéseit.

5. Világosan fogalmaz-e tanácsadója?
Kerülje azokat a viszonteladókat, akik szakzsargon használatával próbálják lenyűgözni, és rögtön az
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eszközökről és a program sokadlagos fontosságú funkcióiról kezdenek el beszélni. Egy megbeszélés során
arra figyeljen, hogy milyen alkalmazásokat kínál a tanácsadó, és hogyan tudja segíteni, hogy ezeket az
alkalmazásokat vállalata hasznosítsa. A részletek ismerete másodlagos!

6. Mérje fel, hogy együtt tud-e dolgozni a tanácsadóval!
A tanácsadóval heteken keresztül kell majd együtt dolgoznia! Sőt, ha tanácsadója vállalata fejlődésével
továbbra is segítségére lesz a rendszer változtatásainak és bővítéseinek megvalósításában, akkor kapcsolatuk
akár hosszabb távon is szoros maradhat. Olyan embert válasszon, aki vállalata filozófiájával és kultúrájával
összeegyeztethető értékrend szerint dolgozik. Ne fojtsa el megérzéseit, ha egy tanácsadóval kapcsolatban
bármiféle negatív előérzete támad! Olyan partnert válasszon, akiben meg tud bízni!

7. Kínál-e a szolgáltató teljes körű oktató csomagot?
A szoftver bevezetése során szüksége lesz oktatási technikai támogatásra és sok más szolgáltatásra is.
Keressen olyan viszonteladót, aki a projekt elejétől a végéig együtt dolgozik vállalatával!

Segítünk egy jó hulladékgazdálkodási
rendszer kiválasztásában!
Hulladékgazdálkodási, pénzügyi és könyvelési rendszerek bevezetése előtt
kérje ki szakértő tanácsadóink véleményét! Egy jól felépített kiválasztási
folyamat már fél siker!

Rétköz u. 5.
1118 Budapest
Telefon: +36-1-889-2900
Fax: +36-1-889-2957
Email: info@xapt.com
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