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Több mint 14 éves fennállásunknak köszönhetően számos területtel foglalkozunk. Egyrészt
kialakítottunk egy széleskörű termékportfóliót, amelyek azonnali megoldást képesek nyújtani
ügyfeleink számára, másrészt egyedi fejlesztésekkel is foglalkozunk, ahol ügyfeleink igényei 
szerint alakítunk ki egy kizárólag számukra készített, specializált megoldást.

Kulcsrakész megoldások:
Számos kulcsrakész megoldással rendelkezünk, amelyeket mind a technológiai változásoknak
köszönhetően, mind pedig a felhasználói igények bővülésének köszönhetően rendszeresenköszönhetően, mind pedig a felhasználói igények bővülésének köszönhetően rendszeresen
továbbfejlesztünk, ezzel nyújtva kiemelkedő megoldásokat ügyfeleink számára.

Az ügyvitel, kiskereskedelem, vendéglátás, adatelemzés és PDA megoldások területén 
rendelkezünk elsősorban termékekkel, amelyek mind a kisebb, mind a nagyobb cégek
igényeit képesek kielégíteni.

Egyedi fejlesztések:
Számos ügyfelünknek készítettünk már megoldásokat, akik a legkülönbözőbb iparágakban 
tevékenykednek, a gyártástól kezdve a kereskedelmen át a parkolók üzemeltetéséig. tevékenykednek, a gyártástól kezdve a kereskedelmen át a parkolók üzemeltetéséig. 
E széleskörű tapasztalatunknak köszönhetően szinte bármilyen ügyfelünk igényére ki tudunk 
alakítani egy megfelelő megoldást

Mivel foglalkozunk?

Mi egy kis csapat vagyunk. Fejlesztők és tervezők, akik megszállottan készítünk hasznos, 
és sokfunkciós alkalmazásokat adatkezelési és pénzügyi területeken PC, iPhone, iPad és 
iPod Touch, iletve felhős környezetekre. 

Szakembereink mindegyike 10 évnél hosszabb ideje 
foglalkozik az üzleti informatikával, így könnyen meg 
tudunk oldani bármely felmerülő igényt és kihívást.

Csapatunkról

A Prosys Kft. 2001-ben alakult abból a célból, hogy ügyfeleinek
elérhető árú informatikai megoldásokat kínáljon, amelyek mindig
lépést tartanak a legkorszerűbb technológiákkal és felhasználói
trendekkel, szokásokkal.

Azóta az ügyvitel és kereskedelem területéről tovább terjeszkedtünk az
adatelemzés és üzleti intelligencia megoldások felé, amelyekre ügyfeleinknek
egyre nagyobb igénye volt.egyre nagyobb igénye volt.

Prosys Kft. bemutatása



Kulcsrakész megoldásainkat úgy alakítottuk ki, hogy azok
egymással könnyen összekapcsolhatók legyenek, valamint
lefedjék a leggyakoribb igényeket, amelyek felmerülhetnek
a kis- és közepes vállalkozásoknál.

SYRIUS ügyviteli megoldás
Syrius ügyviteli rendszerünk már több mint
10 éve szolgálja felhasználóinkat a 
legkülönbözőbb iparágak számára.

Ügyviteli megoldásunk segítségével a 
vállalatvezetők kézben tudják tartani cégük
pénzügyeinek és folyamatainak pénzügyeinek és folyamatainak 
működését.

INDIGO készletvezető és számlázó megoldás
Indigo megoldásunkat elsősorban a kereskedelmi 
cégek számára készítetük, hogy ezzel folyamatosan 
számon tudják tartani készletüket és boltjaik 
működését.

Indigo termékünknek létezik egy Indigo termékünknek létezik egy DASHBOARD nevű 
modulja, amely segítségével a boltvezetők azonnal 
át tudják látni üzletük működését.

SERVIO adatelemző megoldás
Servio megoldásunk segítségével a cégvezetők és 
adatelemzők munkája jelentősen könnyebé válik, ug-
yanis a program segítségével rendkívül könnyűvé 
válik a riportok elkészítése és egyedi riportok létre-
hozása.

E díjnyertes programunkat többféle adatbázisítpush-
oz lehet csatlakoztatni és rendkívül könnyen megtan-
ulható a használata.

VISUALBI adatelemző megoldás
VisualBI megoldásunk jelenleg még korai fázisú fe-
jlesztés alatt áll, azonban segítségével még az eddi-
gieknél is könnyebbé és gyorsabbá fog válni az 
adatok elemzése. 

E termékünk ötvözi a Servio és IndiGO Dashboard 
megoldások előnyeit és azonnali áttekintést ad egy 
vezető számára, miközben továbbra is megengedi a 
mélyebb, adatszintű lefúrást.
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Kiemelt megoldásaink
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info@prosys.hu
+36 76 320 097

Amennyiben kérdése van
forduljon hozzánk bizalommal:

További információkért 
tekintse meg weboldalainkat:

www.prosys.hu
www.keszletvezeto.hu

www.visualbianalytics.com


