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A FORNAX ICT FONTOSABB FEJLESZTÉSI TERÜLETEI

Eventus – saját fejlesztésű termék



Küldetésünk

0 3



K Ü L D E T É S Ü N K 0 4

A cég munkatársainak jelentős része rendelkezik több mint tízéves szakmai tapasz-

talattal. Ezek együttese igen szerteágazó területeket fed le. Ennek köszönhetően  

a Fornax ICT kompetenciáinak köre a műszaki irányításon túl többek között a projek-

tek átfogó koordinálására, a háttérfolyamatok, adminisztratív és támogatófeladatok 

tervezésére, szervezésére és optimalizálására, illetve a kapcsolódó implementációk 

menedzselésére is kiterjed.

Munkánk során számos információtechnológiai területen szereztünk mélyreható  

ismereteket és kiemelkedő know-how-t. Sikeresen megvalósított projekteket könyvel-

hetünk el egyebek mellett panaszkezelési, HR, számhordozási, műszaki hibakeresési 

és automatikus hibajavítási folyamatok vonatkozásában, szerződések átadás-átvételi 

folyamatainak kezelésében, teljes műszaki és általános munkaerő-irányítást felügyelő 

rendszereket illetően, vagy világméretű B2B és B2C integrációs feladatokban.
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A Fornax ICT 2007 végén kezdte meg működését a hazai és nemzetközi IT-piacon 

ismert és elismert Fornax-cégcsoport tagjaként. Több mint 30 éves, stabil működé-

sének köszönhetően a százszázalékos magyar tulajdonban lévő informatikai anya-

vállalat tekintélyes szakmai tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

A Fornax ICT már a kezdetektől fogva magyar és külföldi nagyvállalatok komplex 

projektjein dolgozott. Különböző szoftverek, rendszerek, főként workflow és work- 

force menedzsment megoldások implementációjában, „third party” termékek, 

rendszerek és alkalmazások integrációjában vett részt, az ezekhez és egyéb termé-

kekhez köthető tanácsadási tevékenységgel együtt.

A Fornax ICT működéséhez kimagasló színvonalú minőségirányítási rendszereket 

használ. A vállalat az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszernek 

megfelelően dolgozik, amely a működésének alapfeltétele és a magas szintű infor-

matikai és egyéb szakmai feladatok határidőre történő megvalósításának eszköze.

A FORNAX 2014-ben Magyarországon az elsők között építette ki és alkalmazza azóta 

is az új ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszert.

A FORNAX 2020-ban ünnepelte 30 éves jubileumát. Az Eventus ekkor már több  

mint tízmillió támogatott ügyféllel rendelkezett és több mint 10 ezer dolgozó  

munkáját irányította naponta.
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A Fornax ICT számos területen kínálja mélyreható és sokrétű szakmai kompetenciáját.

INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS
Több különböző sikeresen befejezett, illetve jelenleg is futó projektünk révén minden nap gazdagít-

hatjuk szakmai tudásunkat, ezzel bővítve kompetenciáink körét. Ennek köszönhetően szakembere-

ink szinte bármilyen speciális fejlesztési igényt ki tudnak elégíteni.

A tanácsadói tevékenység többek között a következő területekre terjed ki:

• BPM, BPR, projekt- és programmenedzsment;

• projektaudit, szervezeti változásmenedzsment;

• stratégiakészítés;

• minőségirányítási rendszerek bevezetése;

• alkalmazások, rendszerek konszolidációja;

• rendszertervezés.

EGYEDI SZOFTVERFEJLESZTÉS
Legyen szó bármekkora méretű és bármilyen komplex felépítésű vállalatról, mi mindig a megren-

delő igényei szerinti optimális megoldást szállítjuk.

• Szoftvertervezés, -fejlesztés;

• dobozos termékek, alkalmazások testreszabása.
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SZOFTVER- ÉS RENDSZERBEVEZETÉS
A szoftver- és rendszerbevezetés valódi csapatmunka, ezért ehhez mindkét fél 

részéről teljes elköteleződésre és magas szintű vezetői projekttámogatásra van

szükség. Szakembereink a gördülékeny együttműködés és a hatékony kommu-

nikáció érdekében mindenben ügyfeleink rendelkezésére állnak a tervezéstől  

és a döntéselőkészítéstől kezdve a fejlesztésen és implementáláson át egészen 

az oktatásig és az éles üzemi támogatásig, továbbfejlesztésig.

RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSINTEGRÁCIÓ
A rendszeroptimalizációs kihívásokra cégünk az alábbi megoldásokat kínálja:

• Tibco Active Matrix paraméterezés;

• Lobster bevezetése, fejlesztése és támogatása;

• szoftverintegráció tervezése;

• egyedi technológiai integrációk;

• egyedi funkcionális integrációk.

TÁMOGATÁS
Az integrált rendszerek, fejlesztett szoftverek, bevezetett rendszerek hatékony-

sága jó háttértámogatással jelentősen növelhető. Ennek segítségével cége költ-

séget csökkenthet, több hasznot termelhet, a megtakarított időről és erőforrá-

sokról nem is beszélve. A cégünk által forgalmazott valamennyi termékre egyedi 

ügyféligényekre szabott terméktámogatást biztosítunk.
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MEGOLDÁSOK
Cégünk az alábbi területeken szállít megoldásokat:

• logisztika (megrendelés, fuvarkövetés, raktározási folyamat);

• back-office és front-office folyamatok támogatása, automatizálása;

• HR- és jóváhagyási folyamatok (utazás, beszerzés, juttatás, 

költségelszámolás stb.) támogatása, automatizálása;

• műszaki munkaerő koordinálása és optimális vezénylése;

• szervezetek közti munkafolyamatok támogatása, automatizálása;

• NFC megoldások;

• GIS megoldások;

• értékesítéstámogatás és -fejlesztés;

• fraudmenedzsment;

• ügyfélszolgálati irodák folyamatainak támogatása és automatizálása;

• kereskedelem támogatása és automatizálása 

(marketing és eladás munkafolyamatai, járműkövetés);

• network troubleshooting;

• számhordozás;

• vállalati panaszkezelés;

• szolgáltatáslétesítés, -kezelés, hibaelhárítás;

• SLA-menedzsment;

• hálózatmenedzsment, hálózatok és szolgáltatások nyilvántartása.
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Az Eventus a FORNAX saját fejlesztésű, több díjat elnyert vállalati munkafolyamat- és munkaerő-menedzsment megoldása, 

melynek célja, hogy a vállalatok számottevő hatékonyságjavulást érjenek el működésük során. Habár az Eventus elsősor-

ban nagyvállalatok számára készült, tetszőleges iparág közepes méretű vállalkozásainál is alkalmazható, amennyiben kriti-

kus a munkafolyamatok, feladatok és a személyzet pontos irányítása.

Az Eventus fő funkciói:

• teljes munkaerő- és munkafolyamat-menedzsment;

• okostelefon- és/vagy táblagépkliens a terepen 

dolgozó munkatársak számára;

• kliensoldali integrált térkép, illetve térinformatikai 

adatfeldolgozás;

• eOBU;

• térképalapú központi feladatkiosztás  

(kézi, félautomata, automata);

• integrált vonalkódolvasás;

• személyes készletmenedzsment;

• kézi eszköz fényképezőgépének kezelése 

fotódokumentációhoz;

• NFC adatintegrációs lehetőségek;

• automata hibaelhárítási motor TCP/IP kommunikációra 

képes elektronikus eszközökkel irányított rendszerek 

számára (pl. távközlési hálózatok, energetikai 

rendszerek, szállítási rendszerek stb.);

• több nyelv támogatása.

Az Eventus bevezetésének előnyei:

• központilag definiált folyamatok, szigorúan betartott 

szabályok;

• rálátás a teljes üzleti folyamatra;

• minden terület mérhetővé és értékelhetővé válik;

• ügyfelek folyamatos – akár valós idejű – tájékoztatása;

• javuló ügyfélélmény;

• új szolgáltatások és termékek gyors bevezetése;

• erőforrások optimális kihasználása;

• egyszerű üzemeltetés és karbantartás;

• kulcsrakész megvalósítás;

• gyors megtérülés;

• költségoptimalizálás az Eventus által támogatott 

területeken.



Eventus 
DÍJAK

2003 WfMC „Global Excellence in Workflow” ezüst díj

2008 IT Business Leadership Award

2011 Az Eventust beválasztották a 11 leginnovatívabb 

  magyar fejlesztés közé

2012 European Software Excellence Awards

2013 a FORNAX első magyar előadóként meghívást kapott 

  az Oracle OpenWorld rendezvényre

2016 a FORNAX E.Fault@CC modulja felkerült a nizzai TM Forum

  Outstanding Contribution to Enabling Improved 

  Customer Centricity Award listájára
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AH NET Zrt. (korábban MVM NET Zrt.) optikai nyilvántartó rendszer fejlesztése

E.ON Hungária Zrt.  az áram- és gázüzletág munkaidő-nyilvántartó rendszerének bevezetése

FÖMI munkaidő-nyilvántartó rendszer kialakítása

Hrvatski Telekom munkafolyamat- és munkaerő-menedzselő WWMS rendszer üzembe helyezése

HungaroControl új szolgálatvezénylő modul fejlesztése

Invitel TSS (Troubleshooting System) bevezetése

Magyar Telekom Nyrt. díjnyertes integrált munkafolyamat- és munkaerőirányítás TSS implementálásával

MÁV GSM-R GSM-R hálózat komplex rendszertámogatása

Crnogorski Telekom munkaidő-nyilvántartórendszer implementálása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése és támogatása

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási  Hulladékgazdálkodási Alaprendszer szoftver (HGAS rendszer) kifejlesztése

Szolgáltató Kft. 

Országos Mentőszolgálat Betegszállítás Irányítási Rendszer készítése

UPC Magyarország Kft. munkafolyamat- és munkaerő-irányító rendszer üzembe helyezése

Vodafone Magyarország Zrt. a cég front- és back-office folyamatainak workflow-támogatása
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