
Szerződésnyilvántartó rendszer



Az AB Consulting Group Zrt. 2005

óta nyújt magas színvonalú és

ügyfélközpontú tanácsadási és

támogatási szolgáltatásokat az

SAP teljes spektrumán.
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Rólunk



Magyarországi és európai közép-, és nagyvállalatok számára nyújtunk 
informatikai szolgáltatásokat.

Szakértelmünk és tapasztalatunk kiterjed a vállalatirányítási 
megoldások széles körére.

Erős szakértői csoporttal és több, mint 120 komoly szakmai 
tapasztalattal bíró szerződéses SAP tanácsadóval dolgozunk együtt.
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Rólunk
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Segíteni a piaci szereplőknek,

hogy hatékonyságuk növelése

érdekében felismerjék és realizálni

tudják a digitalizációban rejlő

lehetőségeket.

Missziónk



Üzleti tanácsadás

SAP bevezetés

SAP tanácsadás

Projektmenedzsment

Minőségbiztosítás

Alkalmazástámogatás

Alkalmazásfejlesztés
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Szolgáltatásaink



Kiemelt ügyfeleink



ConTracker – Szerződésnyilvántartó rendszer

A rendszer biztosítja a szerződések teljeskörű, online, egységes platformon

történő rendezett nyilvántartását valamint akár üzleti partner adatbázisként is

működik, ahol az egyes partnerekre vonatkozó szerződések, adatok néhány

kattintással, könnyedén elérhetők.



ConTracker – Szerződésnyilvántartó rendszer

Az alkalmazásba épített 

kereső és szűrő funkciókkal, 

valamint az automatikus 

értesítéseknek 

köszönhetően a 

felhasználók mindig aktuális 

képet kaphatnak a 

szerződések státuszáról. 



Alapelemek

▪ Partnerek rögzítése, karbantartása

▪ Szerződések rögzítése, karbantartása és

verziókezelése

▪ Keret és egyedi szerződések, Vevői és Szállítói

szerződések kezelése, a köztük lévő kapcsolatok

nyilvántartása

▪ Csatolmányok feltöltése

▪ Partnerek és szerződések szűrése, listák letöltése

▪ Automatikus értesítések küldése szerződések

lejárata előtt

▪ Módosítható értékkészletek

▪ Szerep alapú jogosultságkezelés

▪ Tevékenységek naplózása



Előnyök

▪ A szerződések közti komplex hierarchia is

menedzselhető

▪ A szerződések összekapcsolásához elég a

projektazonosítót egy helyen átvezetni

▪ A hozzáférési szinteket szerepalapú (pl.

funkciókhoz, szervezeti egységhez köthető)

jogosultságokkal kezeljük

▪ Az egyes szerepeket és értékkészleteket a

végfelhasználók is módosíthatják - a bevezetést

követően - nincs szükség tanácsadói, fejlesztői

beavatkozásra

▪ A funkciók felhasználóbarát SAP Fiori csempéken

lettek kialakítva, de nem szükséges hozzá SAP

licensz, illetve SAP környezet

▪ Az alkalmazás böngészőből érhető el



Rendszer bemutató

http://srv-abcsnyd/#/Login


Egyedi igényekre szabhatóság

• A rögzíthető mezők egyedi igények

alapján választhatók meg

• Értékkészlet beállítások, értesítések

küldési paraméterei a felhasználók

által egyszerűen módosíthatók. Az

egyedi mezőkhöz további

értékkészletek hozhatók.

• Ügyfeleink működéséhez illeszkedő

és azt támogató workflow alakítható

ki (pl. szerződésrögzítés, -módosítás

jóváhagyásához)

• SAP és nem-SAP rendszerekkel

integrálható

• Testreszabható design



Gyakori kérdések

Szerződések módosítása:

▪ Egy partnerhez tartozó szerződések és azoknak a verziói kilistázhatók

▪ A csatolmányok is verziókhoz vannak kötve. Új csatolmány feltöltésekor új verzió generálódik a

rendszerben, de a korábban feltöltött csatolmányok megtekinthetők a későbbi verziókban is (alap

szerződés és módosító dokumentumok egységes kezelése biztosított).

Partner és szerződés adatok betöltése:

▪ A rendszerhez igazított CSV-ből való betöltés lehetősége biztosított a bevezetést követően is

▪ Igény esetén migrációs interfészek illeszthetők

Infrastruktúra:

▪ A rendszer nem SAP architektúrán, elsődlegesen Windows szerveres környezetben, MySQL

adatbázison fut, de lehetséges további portolása is

▪ Minimális hardverigény mellett használható

Biztonság, jogosultságok:

▪ A ConTracker csak a dokumentumok elérési útját tárolja, azok fizikálisan külön titkosított rendszerben

érhetőek el.

▪ A szerep alapú jogosultsági rendszer tetszés szerint testreszabható, illeszthető



A rendszer bevezetésének lépései

I. IGÉNYFELMÉRÉS

▪ Workshop a 
felhasználókkal

▪ Részletes specifikáció 
előkészítése

II. FEJLESZTÉS

▪ Alkalmazás telepítése

▪ Alkalmazás testre 

szabása az egyedi 

igények alapján

III. TESZTELÉS

▪ Fejlesztői tesztelés

▪ Felhasználói tesztelés 

tanácsadói támogatással

IV. MIGRÁCIÓ

▪ Partner és szerződés 

adatok tömeges betöltése 

a rendszerbe

V. OKTATÁS

▪ Végfelhasználók oktatása 

a rendszer használatával 

kapcsolatban

VI. ÉLESBE ÁLLÁS

▪ Szükség esetén az 

élesítést követően 

helyszíni támogatást 

biztosítunk



1119 Budapest, Petzvál József utca 56.

+36706993122

gyorok.balazs@abconsulting.hu

http://abconsulting.hu/
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Kapcsolat

http://abconsulting.hu/


Kérdések

Q&A
Köszönjük a figyelmet!


