A megvalósuló projekt tartalmi elemei:

Kedvezményezett neve:
Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Szőke és Társai Kft. infokommunikációs fejlesztése
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00677
Szerződött támogatás összege: 6 792 800 Ft
Támogatás mértéke: 40%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.09.
A projekt leírása:
A projekt keretében a helyben telepített informatikai alkalmazásokon belül Kontrolling,
döntéstámogatás és mobil technikát használó rendszer szoftver licensz díjak és kapcsolódó
szolgáltatási díjak kerülnek elszámolásra. Ez a fejlesztés rendkívül fontos cégünk számára,
mivel évente több milliárd Ft-os forgalmat bonyolítunk, így a beszerzési, logisztikai terület
fontos részét képezi tevékenységünknek. A rendszer bevezetésével az árukészletek,
lekérdezések, kimutatások sokkal átláthatóbbak lesznek. A mobil technikát használó
rendszer, a helyben telepített informatikai rendszer hatékony működésének elősegítését
szolgálja.

A felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások keretében az alábbi területekre kerülnek
beszerzésre online szolgáltatások - 22 hónapos havidíjak keretében:
-Pénzügyi, számviteli terület, mely keretében az eszköznyilvántartás, számlakezelés,
analitikák, pénzeszközök kezelésének adminisztrációja csökken, ezzel gazdaságosabbá téve
a működést.
-Elektronikus iratkezelési rendszer terület, mely keretében az iratok iktatása, digitalizálása,
visszakeresése, jogosultságkezelése egyszerűbbé, hatékonyabbá válik, elősegítve a
hatékony működést.
-Humán erőforrás menedzsment terület, mely keretében a dolgozói nyilvántartás, a
munkaerő kezelés, valamint az adminisztráció egyszerűsödik, hatékonyabbá válik.
-Internetes értékesítés vállalati webáruház, mely keretében az e-kereskedelem kerül
bevezetésre.
A felsorolt területekhez kapcsolódóan, a szükséges hardver eszközök beszerzése is
megvalósul.
A beszerzésre kerülő technológiáknak köszönhetően a vállalkozás hatékonyabban tudja
operatív működését megvalósítani, mely az eredményekben is meg fog mutatkozni
(magasabb bevételek kisebb ráfordítással) és ez nagymértékben hozzájárul a cég
versenyképességének javításához.
A projekt megvalósítás keretében első lépésként a szükséges licenszek, és hardver eszközök
vásárlása valósul meg, majd a rendszerekhez kapcsolódó adatbázisok kialakítása
következik. Ezt követi a rendszereket a jövőben alkalmazó 24 fő oktatása, az éles indítás
támogatása, majd a felhő alapú szolgáltatásoknál a rendszerek 22 hónapos bérleti díjának
kifizetése.
A projekt keretében beszerzésre kerülő helyben telepített szoftverek, online megoldások, a
GINOP 3.2.2 felhívás 2, és 3 számú szakmai mellékletében felsorolt valamennyi előírásnak
teljes mértékben megfelelnek. Az ennek való megfelelés külön ellenőrzésre kerül a projekt
során. A projekt a releváns Európai, és hazai standardok betartása mellett valósul meg, és
ez a projekt során folyamatosan ellenőrzésre kerül.
A projekt keretében a Szőke és Társai Kft. hatékonyságának növelése valósul meg.

