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Part ner Prog ram – be szer zés és költ ség kont roll
ma xi má lis ha té kony ság mel lett
A ta va lyi év so rán az I-COM Kft a Kö zép-Ma gyar -
or szá gi Ope ra tív Prog ram ke re tén be lül si ke res
pá lyá za ti anya got nyúj tott be „In teg rált, több -
szin tű el lá tá si lánc és a kap cso ló dó szol gál ta -
tá si mo dell fej lesz té se” cím mel. Projekt
azonosító: KMOP-1.1.4-09-2010-0066.

A pro jekt so rán egy olyan szol gál ta tá si mo dellt
dol go zunk ki, amely se gít sé gé vel nagy mér ték ben
le egy sze rű sö dik, és lé nye ge sen költséghatékon-
nyá vá lik egy iro da szer- el lá tás sal fog lal ko zó vál -
lal ko zás be in dí tá sa és üze mel te té se. A szol gál ta -
tás cso mag ma gá ban fog lal ja töb bek kö zött az 
I-COM lo gisz ti kai rend sze ré nek hasz ná la ti-, áru -
kész let ének to vább ér té ke sí té si jo gát, a kap cso ló -
dó szoft ver-szol gál ta tá sok (önál ló e-ke res ke del -
mi rend szer, in teg rált bel ső el szá mo ló rend szer,
ügy fél szol gá la ti rend szer), il let ve a Just-in-time
ren de lé si rend szer hasz ná la ti jo gát. Ha son ló szol -
gál ta tá si mo dell ről sem ha zánk ban, sem a tá gabb
föld raj zi ré gi ónk ban nincs tu do má sunk.

Ma gyar vál la lat ként tud juk, hogy a gyor san vál to -
zó üz le ti kör nye zet ben men  nyi re fon tos fej lőd ni.
Tudjuk, hogy napjainkban nem elegendő csak a
változásokat követni. Előremutató, hatékonysá-
got és gazdaságosságot növelő megoldásokat
keres mindenki.

Rend sze rünk egy szer re: • gaz da sá gos, • be szer -
zé sei és költ sé gei fe lett tel jes kont rollt biz to sí tó 
• ha té kony • kör nye zet tuda tos • ru gal mas • ké nyel -
mes • test re sza bott meg ol dás iro dá ja el lá tá sá ra.

Hol ér het el Ön meg ta ka rí tást?
Az egy sze rű sí tett fo lya ma tok és a költ ség fel hasz -
ná lás kont roll ja ál tal el ért meg ta ka rí tás ér té ket
te remt Ön és szer ve ze te ré szé re.

Költ ség csök ke nést ér el: • élő mun ka idő ben 
• ad mi niszt rá ci ós költ sé gek te rü le tén • üze mel te -
té si költ sé gek ben • szer ző dött ter mé kek vo nat ko -
zá sá ban ala cso nyabb árak ál tal • üte me zett költ -
ség fel hasz ná lás sal • el len őr zött költ ség ke ret fel -
hasz ná lá sá val.

Part ner Prog ra munk tel je sen le fe di az iro da szer
ren de lés sel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada to -
kat és tá mo gat ja azok ha té kony el vég zé sét. Au to -
ma ti zált és op ti ma li zált fo lya ma tai, va la mint
nap ra kész sta tisz ti kái se gít sé gé nek kö szön he tő -
en, Ön nek több ener gi á ja jut egyéb te en dő i re!

Part ner Prog ra munk kal bár mely szer ve zet, vál la -
lat struk tú rá já nak iro da el lá tá sát tud juk tá mo gat -
ni. Le gyen akár cent ra li zált, akár de cent ra li zált
szer ve ze te, rend sze rünk ki szol gál ja Önt és mun -
ka tár sa it!

Szer ve ze te ren de lé sei a szer ző dé sé ben meg ha tá -
ro zott ter mék kör re vo nat koz hat nak, így Ön ha tá -
roz za meg, hogy mi lyen ter mé ke ket ren del het nek
mun ka tár sai. Meg ha tá roz hat ter mé kek re, ter -
mék cso por tok ra vo nat ko zó an pri o ri tá so kat, jel -
lem ző ket.

Partner Programunk az Ön számára nem igényel
külön beruházást. Partner Programunk bármely
egyéb rendszerrel összekapcsolható, legyen az
bármely vállalatirányítási szoftver.

Ké nyel mes és test re sza bott meg ol dást kí ná -
lunk iro dá ja el lá tá sá ra!

Az I-COM Kft. fej lesz té se az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban va ló sul meg.

Köz re mű kö dő szer ve zet ne ve: 
MAG - Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si Köz pont Zrt., 
1539, Bu da pest, Pf. 684. 

Pro jekt ked vez mé nye zett je: 
I-COM Iro da Kom mu ni ká ció Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
1044 Bu da pest, Ez red u.2.


