A "GOLD METÁL" Gépjármű Javító és Kereskedelmi Kft. a GOP-2.2.1-09/1-2010-0625 kódszámú
pályázat keretében valósította meg új vállalatirányítási rendszerének bevezetését.
Projekt címe: Informatikai fejlesztés a "GOLD METÁL" Kft.-nél
A projekt megvalósulásának helyszíne:
"GOLD METÁL" Gépjármű Javító és Kereskedelmi Kft.
6230 Soltvadkert Szentháromság u. 100/2
06-20/982-8329

Projekt leírása:
Az ÚMFT keretében elnyert pályázati projekt célja, hogy a társaság vállalati és gyártási
folyamatainak egységes kezelése érdekében bevezetésre kerüljön az Openbravo
vállalatirányítási rendszer. A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre:
Specifikáció, telepítés: A projekt megtervezésének szakasza, eredménye egy adatok nélküli
és paraméterezetlen, de működő rendszer, valamint a projekt részletes követelményeit
tartalmazó rendszerleírás.
Paraméterezés: A rendszerleírás szerinti beállítások elvégzése. Outputja az adatok nélküli de
testreszabott rendszer, illetve ennek átadási jegyzőkönyve.
Adatfeltöltés, adattisztítás: A meglevő adataink közül a vevő, marketing, szállítói, termék
adatok rendszerbe való felvitele, a duplikációk, elgépelések okozta adattöbbszörözések, nem
használatos anyagok és termékek kitakarítása. Output: Átadás-átvételi jegyzőkönyv.
Oktatás: A felhasználók képzése a rendszer használatára. Tesztrendszer használatának
lehetővé tétele. Output: Oktatást igazolói jegyzőkönyv.
Tesztelés: Az elkészült modulok projekt alatti, illetve a teljes rendszer éles indulás előtti
tesztelése. Outputok: Tesztjegyzőkönyvek.
Éles indulás: Az éles indulást közvetlenül megelőző időszak bugfixei, javításai és kiegészítő
fejlesztései tartoznak ehhez a fázishoz. Output: Átadás-átvételi jegyzőkönyv.
A bevezetésre kerülő rendszerrel kapcsolatos főbb céljaink, hogy egyrészt könnyebbé és
összehangoltabbá tegyük munkánkat a projektmenedzsment, gyártás, beszerzési/raktározási,
területeken a jobb vevőkiszolgálás érdekében, javítsuk a vevőkiszolgálás minőségét az
interneten keresztül történő értékesítés lehetőségének biztosításával. Az egyes modulokat a
megfelelő területeken dolgozó kollégák fogják használni.
A bevezetésben az OB Consulting Kft vett részt.
Megítélt támogatás: 4 290 000,-Ft
Elfogadott projekt összköltség: 8 580 000,-Ft

Finanszírozás: A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban került támogatásra
A támogatásban közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.
www.magzrt.hu
NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
A pályázatot kiíró szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
A pályázat irányító hatósága:
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (GOP IH); Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóság: www.nfu.hu

