
MEZŐGAZDASÁGI INTEGRÁTORCÉGNÉL ALKALMAZOTT 

SZOFTVERRENDSZER-FEJLESZTÉS AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSULÁSIG 

 

Az agrárium növénytermesztési szegmensének integrált-döntéstámogató szoftvere, amely 
összefoglalja a mezőgazdasági integrátorcégek tevékenységét az input-anyagok rendelésétől az 
értékesítésükig, valamint a termények felvásárlásától az értékesítésükig. Nagy mértékben 
megkönnyíti és nyomon követhetővé teszi az agrárdisztribúciós tevékenységek generálta 
adminisztrációs terheket. Fontos eleme továbbá a bérmunka szolgáltatások precíz és gyors 
rögzíthetősége mind az integrált termelői kör bérmunkáit tekintve, mind a cégen belül történt 
erőgépek munkafolyamataiban. Segítséget nyújt továbbá az üzletág szerződéses környezetének 
kezelésében, paraméterezésében, úgymint integrátori-, terményfelvásárlási- értékesítési, valamint 
növényvédelmi-szolgáltatási szerződések terén. A szoftver grafikus felülete könnyű 
kezelhetőséget és felhasználóbarát használatot biztosít valamennyi felhasználó számára 

    Az integrátorként működő cégek rövididő alatt nagy mennyiségű és széles spektrumú inputanyaggal 
dolgoznak. A szezonális nyomás nagy, mint a beszerzési, mint az értékesítési oldalon, sok beszállító 
különböző árakkal, sok vevő különböző igénnyel. 

� finanszírozás, integrátori kölcsönök, integrátori szerződések kötése szintén szezonális. 
Inputanyag vásárlásakor (amennyiben finanszírozott) szerződést kell kötni, nyomon követés, 
szerződésgenerálás stb. 

� Terményfelvásárlás-szerződések generálása: kitől és mennyiért és mennyit, és mely 
telephelyre, milyen minőségben? Teljesítette-e a szerződést, milyen %-ban? Nyomon 
követhetőség! 

� Terményértékesítés: Kinek értékesítettük, mit, hova, mennyiért, szállítás típusa, határidők stb. 
Nyomon követhetőség! 

� Egyéni betakarítások: A szoftver lényeges eleme a betakarított termények, a cég és az 
integrációból, terményfelvásárlásból származó különböző termények számontartása, mennyi a 
még megvásárolható termény? Stb. 

� Rendelt leszállított tételek kezelése: Főképpen a műtrágya mint input anyag okoz gondot 
abból a szempontból, hogy nagyobb tételben rendelve nyilván kell tartani a rendeléshez képest 
mennyi érkezett, ebből kinek van „virtuálisan” eladva és mennyi maradt? 

� Göngyöleg: A növényvédő szerrel szennyezett flakonok, csomagolóanyagok, „big bag” zsákok 
mennyiségének nyilvántartása. A vevői körtől beszállított ugyanezen termékek regisztrálása az 
elszállításig. 

� Növényvédőszer Szolgáltatási Szerződések generálása, kezelése: Kamarai állásfoglalás 
szerint, akinek a növényorvos receptet ír (I-II.-es kategória), szerződés viszonyban kell állniuk a 
szakmérnökkel. Ez rengeteg kérdést vet fel pl.: van zöldkönyve, érvényes? Ha nincs zöldkönyve 
van e kijuttatója? Mekkora területen gazdálkodik (kultúránként) stb. 

� Bérmunka szolgáltatás: Sarkalatos része a programnak a bérmunkák nyomon követhetősége, 
figyelése, előkészítése számlázáshoz. Az Itineris rendszerben kiválóan láthatóak a nem 
cégterületen végzett munkák. Évente nagymennyiségű olyan bérmunka keletkezik, amelynek 
nehéz a beazonosítása. Egyáltalán kinek lett elvégezve a munka? Mekkora a terület, milyen 
munkaművelt lett elvégezve, milyen anyagok lettek felhasználva és mennyi, mettől meddig tartott 
a munka, mennyi a költség stb.?  


