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  SziTa’R 
  Célszoftverek

Összetett üzleti 
folyamatok, termelési 
folyamatok kezelése, 
rugalmasan kiépíthető 
rendszerben.

Optimálisan cégre 
szabható, 
gyorsan bevezethető, 
könnyen kezelhető, 
költséghatékony 
megoldás.

„Ha úgy kezdünk hozzá 
egy feladathoz, hogy 
tudjuk: létezik megoldás 
rá, már 50%-os sikert 
értünk el.”

Fejlesztéseinket jelenleg 18 fős rugalmas és gyors reagálású 
fejlesztői és rendszerintegrátori állományunk biztosítja.

Szitár-Net Kft.
Alapértékünk a hosszú távú gondolkodásmód. Küldetésünk 
olyan felhasználóbarát, innovatív szoftverek értékesítése, 
fejlesztése és bevezetése, amelyek hozzásegítik ügyfelein-
ket üzleti sikereik eléréséhez. Cégünk 2014-ben alakult vál-
lalkozás, amelyben szerencsésen működik együtt a 30-as 
éveikben járók lendülete és a 30 éves informatikai tapasztalat. 

Fő termékünk a saját fejlesztésű SziTa’R Vállalatirányítási- 
és Termelésirányítási Rendszer, amelynek megalkotásakor 
egy felhasználóbarát, sokrétű termék létrehozása volt a cél, 
ami alapul szolgál a termelő vállalatok sikeres működéséhez.



Törzsadatok felvitele Integrált adatkezelés Produktum bevitel

Az új Teljesítmény Prémium Rendszer bevezetésével a vo-
nali adminisztrátoroknak lehetőségük van a párhuzamos 
munkavégzésre és a munkavállalók teljeskörű detektálá-
sára. 
A rendszerhasználat következményeként hatékonyabb 
munkavégzést érnek el a dolgozók, növekszik a teljesítmé-
nyük, ezáltal a termelés is.
A rendszer működésével a vezetők átfogóbb képet kapnak 
a munkavállalók teljesítményéről, ami a beépített döntéstá-
mogatási modul használatával kiegészülve megkönnyíti a  
prémium megállapítását.
Célunk a szoftver teljes integrálása a rendszerbe.

Nincs erősebb, mint egy olyan 
ötlet, amelynek eljött az ideje.”
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Vonal választása 
A munkavállalót azonosítva, a terminálhoz kötött vonalak jelennek meg 
az RFID tag beolvasását követően. Az azonosított kártya tulajdonosa 
megtekintheti a legutóbbi munkavégzéseit, szünetet aktiválhat, és a fő 
funkcióban a vonalra ki/be jelentkezhet.
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Műszak kiválasztása 
A rendszer által automatikusan felajánlott műszak nem megfelelő a 
munkavállaló a számára egy algoritmussal kiszámolja melyek azok a 
műszakok amelyek súlyozottan jelen voltak a korábbi munkavégzések-
ben. Ezeket előre sorolva listázza a rendszer.

Kérdőív kitöltése 
A terminál nagy flexibilitást nyújt a felhasználók számára. Jelenlegi 
verzióban hírek/üzenőfal rovatot építettünk be, amely egy vagy több 
munkavállaló számára jelenít meg az azonosított RFID tulajdonosának 
híreket/üzeneteket. 
A HR részleg éves munkavállaló felmérését papír alapról, szintén a 
terminálra átterveztük. Az osztályozó válaszokat egyszerűen a terminál 
érintő kijelzőjén adhatja meg az azonosított kártya tulajdonosa.



Validáció 
A papír alapú dokumentálás kiváltását implementálva épült be a rend-
szerbe a többszintű validáció. A műszakvezetők munkajelentő lapjának 
aláírását váltja ki a munkavégzés validálás. Ezzel a rögzített munkavég-
zések elfogadása nélkül nem számol a rendszer Teljesítmény prémiu-
mot, a következő a teljes munkavállalói állomány teljes havi bónuszok 
validálása, amely nélkül a pénzügyi zárás nem végezhető el. 

Teljesítmény Prémium
A Folyamat



Teljesítmény prémium 
A bónuszrendszerrel egyidőben bevezetett szoftver automatikusan a 
munkavégzésből és a gyártásban megadott volumenből, az ehhez kap-
csolódó produktum sztenderdekkel automatikusan számolja az OEE-t, 
a selejtet és a minőséget a részlegek eltérő módon tudják (egyénekhez, 
részleghez, automatikusan) rögzíteni a számításukhoz az adatokat.. 

Döntéstámogatás 
A rögzített adatokat különböző (OS-ECR) jelentésekhez előkészítve je-
lenítjük meg, azokat az ügyfél kéréseinek megfelelően bontva, diagram-
mal szemléltetve és táblázatba exportálható verzióval. Teljesítmények, 
bázis adatok, munkaórák.
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Kapcsolat:
Szitár-Net Kft
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.

dr. Kabai Márton Tamás
cégvezető, tulajdonos
+36 70 609 3338
marton.kabai@szitar.hu

Bencsik Mátyás
divízióvezető, célrendszerek
+36 70 338 4749 
matyas.bencsik@szitar.hu

www.szitar.hu


