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SziTa’R Termelésirányítási Rendszer



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 szolgál-
tatásaink 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 Válla-
lat 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 bármi-
lyen ügyviteli, és termelési alkalmazás fejlesz-
tése kivitelezhetővé váljon.
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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

Cégünk, termékeink és szolgáltatásaink több
különböző minősítéssel is rendelkeznek:
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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, adatkapcsolat idegen rendszerekkel (tervező 
programok)
A termeléshez kapcsolódó humánerőforrás teljes körű ütemezése (ERP)
A termék, technológia soroknak megfelelő detektált átvonultatása az érintőképernyős munkavégző állomások között

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 azonnali információ és az ehhez 
kapcsolódó döntéstámogatás adja. 

Gyártási lap nyomtatás, kezelés, nyomon követés
Minőségellenőrzések ütemezett elvégzése
Selejt és hulladékkezelés
Anyagszükséglet tervezés (MRP)
Gyártásütemezés, rendeléstervezés
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Rendszerek

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 folyamatá-
ban. 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,
     Terv és tény adatok összehasonlításának lehetősége,
     A gyártásból származó adatok integrálásnak lehetősége (szenzorok, érzékelőkből, illetve a
     gyártógép származó adatok ismertetése),
     Kapcsolódó mobil applikáció.



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

Az érintőképernyős termelési állomások funkciói:
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Gyártási folyamatok menedzselése

Felhasználóhoz rendelhető egyedi jogosultságok

Minőségellenőrzés

Raktárkezelés, kiszállítás

Selejt és hulladékkezelés

Offline működés

Mobil eszközökön is elérhető funkciók:

Mobil eszközök
A mobil készülékekre implementált applikációinkkal biztosítjuk az igazán szabad munkavég-

zést. A raktárkezelés és a gyártás menedzselése sosem volt még ennyire egyszerű. Strapabíró 

készülékeinkkel és a megfelelő vonal- vagy QR kódokkal néhány pillanat alatt beazonosítható-

ak a termékek és munkavégző helyek.
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Termelésirányítási referenciáink: 
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