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Küldetésünk 

A Szitár-Net Kft. alapértéke a hosszú távú 

gondolkodásmód. Küldetésünk olyan felhasználóbarát, innovatív szoftverek értékesítése, fejlesztése és 

bevezetése, amelyek hozzásegítik ügyfeleinket üzleti sikereik eléréséhez. A fejlesztési tevékenységen felül 

pedig törekszünk Partnereink minden informatikai igényét kielégíteni. Partnereink olyan vállalkozások, akik 

hisznek a fejlődésben és nem elégszenek meg az átlagossal, szükségük van egyedi megoldásokra.  

A Szitár-Net Kft. 2014-ben alakult vállalkozás, amelyben szerencsésen működik együtt a 30-as éveikben járók 

lendülete és a 30 éves informatikai tapasztalat. Fejlesztéseinkben és szolgáltatásaink színvonalában is ez 

tükröződik. Cégünk több szakmai tömörülés tagja, valamint a Modern Vállalkozások Programjának részeként 

minősített beszállítói státusszal is rendelkezik termelésirányítási rendszerek vonatkozásában. 

Fő termékünk a saját fejlesztésű SziTa’R Vállalat és Termelésirányítási Rendszer, amelynek megalkotásakor 

egy felhasználóbarát, sokrétű termék létrehozása volt a cél, ami alapul szolgál a termelő vállalatok sikeres 

működéséhez. A SziTa’R Rendszerek fejlesztéseibe fektetett évtizedek alkalmassá teszik a több platformon 

mozgó keretprogramjainkat, hogy szinte bármilyen ügyviteli, és termelési alkalmazás fejlesztése 

kivitelezhetővé váljon. 
 

Szolgáltatásaink: 

• Rendszerintegráció 

• Support szolgáltatás 

• Adatmigráció 

• IT tanácsadás 

• Projektmenedzsment 

• Ipari automatizálás 

 

Termékeink: 

• SziTa’R Vállalatirányítási Rendszer 

• SziTa’R Termelésirányítási Rendszer 

• SziTa’R Üzleti Felhő Szolgáltatás 

• SziTa’R Rendszerek – iPAR4.0 –  

• SziTa’R Egyedi célrendszerek 

• SziTa’R Adattárház 

 



 

 

 

 

A SziTa’R Termelésirányítási Rendszerünk teljes 

komplexitásával kezeli a Partnereink termelési 

folyamatait, erőforrásait, illetve ügyviteli elemeit. A 

rögzített funkcionalitásokon felül büszkék vagyunk 

arra, hogy minden Partnerünk esetében új speciális funkciókkal tudjuk kielégíteni igényeiket. A SziTa’R 

Termelésirányítási Rendszer alapjait a munkavégző helyeken telepített munkafolyamatdetektálás és az ezáltal biztosított 

azonnal információ és az ehhez kapcsolódó döntéstámogatás adja.  

 

A SziTa’R Termelésirányítási Rendszerünk főbb funkciói: 

 Beérkező és kimenő termékek precíz készletnyilvántartása, kezelése, egyedi azonosítása, 

 A megrendelő nyilvántartási igényeinek (munkaszám, rajzszám, megrendelésszám) teljes 

figyelembevételének lehetősége 

 Teljes vonalkód-, láda-, konténercímke kezelés, illetve RFID kezelés, 

 Technológiai számítógépekkel történő elektronikus adatkapcsolat,  

 A termeléshez kapcsolódó humánerőforrás teljes körű ütemezése (ERP), 

 A termék, technológia soroknak megfelelő detektált átvonultatása az érintőképernyős munkavégző 

állomások között, 

 Gyártási lap nyomtatás, kezelés, nyomon követés, 

 Minőségellenőrzések ütemezett elvégzése, 

 Selejt és hulladékkezelés,  

 Anyagszükséglet tervezés (MRP), 

 Gyártásütemezés, rendeléstervezés, 

 Kapcsolódó mobil applikációk (árukiadás, leltár, döntéstámogatás, munkavégzőhelyi detektálás), 

 Adatkapcsolat idegen rendszerekkel (tervező programok). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az érintőképernyős termelési állomások funkciói: 

 

 Online azonnal kiadható gyártási utasítások, 

 Felhasználóhoz rendelhető egyedi belépés biztosítása,  

 Kvalifikációs mátrix,  

 A munkavégzési folyamat elvégzésének, állapotának azonnali visszacsatolása,  

 Selejt és hulladékkezelés, 

 Munkavállalói teljesítménymérés,  

 Azonnali kapacitásfigyelés és visszacsatolás, 

 Egyszerű érintőképernyős kezelőfelület, 

 FIFO kezelés, 

 Időzített minőség-ellenőrzés kikényszerítése, 

 Munkafolyamatok összefonódásának támogatása,  

 Terminálok közötti feladatátadás biztosítása. 



 

 

 

 

A SziTa’R Vállalatirányítási Rendszerünket olyan 

kereskedelemmel foglalkozó kis és középvállalkozásoknak 

ajánljuk, melyeknek fontos a teljes digitális adatbevitel az árajánlattól egészen a kimenő 

számláig, szállító levélig. Szuperbizonylati funkciónk, illetve a bizonylatok láncolatát követő 

eredet funkciók segítségével teljes átláthatóságot és visszakövethetőséget garantálunk a 

Partnereink gazdasági folyamataira vonatkozóan. Rendszereink komplex készlet és 

raktárkezelést valósítanak meg, amely a precíz pontos működés alapfeltétele.  

A SziTa’R Vállalatirányítási Rendszerünk főbb funkciói: 

 Komplex jogosultság és bizonylatkezelés (Árajánlat, Megrendelés, Kimenő, bejövő számla,), 

 Távoli elérés biztosítása, 

 Kategória-rendszer, cikkelemek alábontások szerinti nyilvántartása, 

 Árak, könnyített kezelése (beszerzési árak, partneri árak, kedvezmények,), 

 Akciók kezelése (egyedi, időszakos, bizományosi), 

 Termékinformációk (dokumentumok, képek, paraméterek, termékekhez rendelt feladatok),  

 Polcnyilvántartás, polckészlet, polcfeltöltés, polc-címke nyomtatás, 

 Teljes raktárkezelés (korlátlan számú raktár kezelése), 

 Vonalkód-kezelés, 

 Partnerkezelés, értékesítést támogató funkciók, 

 Pénzügyi funkciók (bejövő, kimenő számla, főkönyvi feladás), 

 Kintlévőség-kezelés, 

 Többcéges, holding kezelés, 

 Kapcsolódó kassza rendszer (szupermarket gyorsaságú kiáramlás), 

 Kapcsolódó döntéstámogatás (adattárház rendszer), 

 Kapcsolódó mobil applikációk (árukiadás, leltár, döntéstámogatás) 

 



 

 

 

 

A Szitár-Net Kft. az elmúlt három évben, 

követve a friss trendeket nagyléptékű 

fejlesztést valósított meg az iPAR4.0 

szegmensben. Termeléssel foglalkozó 

partnereink egyedi igényeire szabva alakítjuk ki típusfüggetlen termelő gépek adatkapcsolatát. Rendszereink 

képesek az általunk telepített szenzoros egységekből, illetve a termelőgép vezérléséből kinyerhető adatokat 

feldolgozni és azokat döntéstámogató, felügyeleti rendszereinkben végződtetni. Partnereink között egyaránt 

vannak multinacionális termelő cégek, építőipari vállalkozások és kivitelező cégek egyaránt. 

 

A telepített egyedi iPAR4.0 rendszereink funkcionalitásai: 

 Átfogó és valós idejű kép a termelésről, 

 A szenzorok, érzékelők által digitálisan rögzített adatokból a rendszer automatikusan elemzéseket és 

riportokat készít, 

 Több csatornás és azonnali riasztási rendszer, 

 Gyors hibabejelentés, 

 Nyomon követhető, időzített, naplózott termelés, 

 Termelés- és erőforrás optimalizálás, 

 Gyártási készletkezelés, anyagszükséglet tervezés. 

 

A felügyeletei iPAR4.0 rendszereink kompatibilisek szinte az összes piacon elérhető érzékelő és 

szenzortípussal.  Beszállító Partnereink között olyan nemzetközi cégek szerepelnek, mint a Keyence, 

Euchner és a Truck, de saját fejlesztésű, hazai eszközökkel is dolgozunk a Stroby Kft. által. 
 

 



 

 

 

 

Adattárház rendszereink hagyományos informatikai 

rendszerek, amelyek alapvetően kimutatások, 

lekérdezések, listák, riportok formájában prezentálják az 

adatbázisból kinyerhető információkat. A SziTa’R 

adattárház rendszer fejlesztői -természetesen jelentősen továbbfejlesztve - megtartották a 

hagyományos kimutatásokat, és egyben kiindulóponttá tették őket az új technológiákkal 

(adatbányászat, kontrolling, adattárház, dashboard) való ötvözés folyamatában. Az így 

kialakított különálló adattárház rendszer alapegységei nem kimutatások, hanem 

adatkockák. Egy-egy adatkocka egy adott nézőpont szerint, nagy részletességgel foglalja 

össze a vállalkozás egy-egy részterületével kapcsolatos adatokat.  

Döntéstámogató rendszereink főbb funkciói: 

 Riportok, kimutatások, listák korlátlan készítésének lehetősége, statisztikák, 

 Paraméterezhető lekérdezések, 

 Komplex elemzések, időszak összehasonlítások, 

 Mutatószámok definiálásának lehetősége, 

 Mutatószámok egységes megjelenítésének lehetősége, 

 Terv és tény adatok összehasonlításának lehetősége, 

 Mennyiségi és költség analízis készítésének lehetősége, 

 A gyártásból származó adatok integrálásnak lehetősége (szenzorok, érzékelőkből, illetve a 

gyártógép származó adatok ismertetése), 

 Kapcsolódó mobil applikáció. 

 



 

 

 

 

A Szitár-Net Kft. Célrendszer területe a megbízók 

speciális igényeire szabva fejleszt célorientált 

rendszereket, melyek komplex bevezetésében és folyamat integrációjában is nagy 

szerepet vállal. Az évek alatt lerakott alapok lehetővé teszik, hogy gazdaságosan 

valósítsuk meg ügyfeleink bonyolultabb elképzeléseit is. Célul tűztük ki a legfrissebb 

módszerek és technológiák alkalmazását, így a hagyományos szoftverfejlesztési 

modellek mellett az agilis szoftverfejlesztési módszertan is segíti munkánkat. 

Cégprofilunkból adódóan zömében ipari területen valósítjuk meg Partnereink igényeit, de 

más szegmensekből is vannak referenciáink fejlődni akaró vállalatoktól. A fejlesztéseink 

során fontos elemek a pontos igényfelmérés, a részletgazdag tervezés és a precíz 

folyamatintegráció. 

 

Főbb fejlesztési területeink: 

 Ipar4.0-hoz kapcsolódó specializált rendszerek, 

 Termeléskövetési megoldások,  

 Teljesítményprémium rendszerek, 

 Termeléshez kötött applikációk (IOS, Android), 

 Speciális nyilvántartó rendszerek, 

 

Fejlesztési platformok:  PowerBuilder, Appeon, PHP 

Adatbázis motorok:  MySQL, PostgreSQL,  

 

  



 

 

 

 

Mi is az a SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás?  
 
Egyszerűen megfogalmazva a felhőszolgáltatás különböző szolgáltatások – például, adatbázisok, szoftverek, 

elemzés, intelligencia – elérhetővé tétele az interneten keresztül (a „felhőben”), a gyorsabb innováció, a rugalmas 

erőforrások és a méretgazdaságosság érdekében. A SziTa’R Online Üzleti Felhőszolgáltatás egy modulárisan 

felépített felhő alapú rendszer, amely fő funkciói a dokumentumok és a vállalati feladatok komplex kezelésére 

hivatott. 

 

SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás Előnyei 
 Egyszerű kezelhetőség 

 Szabad méretezhetőség 

 Biztonságos használat 

 Költséghatékony pénzügyi konstrukció 

 Folyamatos support 

 

SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás funkcionalitása 
 Alap funkciók 

 Elektronikus dokumentumkezelés 

 Feladat és projektkezelés  

 Szabadság kezelés 

 Factory messeging 

 



 

 

 

 

 

Főbb partnereink és referenciáink:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


