Bemutató vázlat
Polisz® Komplex Gazdálkodási és Ügyviteli rendszer

A MAKÖF Zrt. egy rövid előadás keretében kívánja bemutatni, hogy milyen - a gyakorlatban bevált,
hatékonyan és gazdaságosan működő - megoldást tud nyújtani a költségvetési szervezetek számára,
pénzügyi-számviteli szakterületen történő szoftverkorszerűsítésre. Akkor is ha esetleg az elmúlt
években már váltott szoftvert ,de az nem az elvárt eredményt hozta.
A költségvetési területen 2014-től jelentős számviteli változásokra tekintettel, valamint a kormányzati
szinten elvárt magas színvonalon történő működéshez elengedhetetlen egy korszerű,
költséghatékony, integrált gazdálkodási rendszer, amelynek használatát megfelelő színvonalú
szakmai támogatás segíti.
Az önkormányzati struktúrát érő folyamatos kihívásokra olyan korszerű módszerekkel kell megtalálni
a választ, amelyek megoldják a szervezeten belüli erőforrás problémákat, az adminisztrációs
hiányosságokat, és a növekvő feladatok naprakészségét. Az általunk fejlesztett Polisz Komplex
Gazdálkodási rendszerrel az önkormányzati tevékenységek hatékony és eredményes ellátása
valósítható meg. A Polisz segítségével a megvalósított projektek illetve az alaptevékenységgel
összefüggő feladatok finanszírozása átlátható, nyomon követhető, és elemezhető, a felhasználóknak
pedig komfortos és hatékony munkavégzést tesz lehetővé.
A Polisz rendszer használatával megszűnik a többszörös adatbevitel. A jól felépített automatizmusok
gyorsabb, és pontosabb munkavégzést tesznek lehetővé. Ez kiemelkedően fontos, hiszen a kötelező
adatszolgáltatások a naprakész feldolgozást követelik meg. A Magyar Államkincstár felé történő,
rendszerünkből feladott havi adatszolgáltatás tábláit, illetve a főkönyvi adatszolgáltatás is
gördülékenyen fogadja be és kezeli rendszerünk.

1. Bemutatkozás
Társaságunk 15 éve fejleszti a Polisz néven bevezetett, Komplex költségvetési
gazdálkodási és ügyirat-kezelési rendszert települési önkormányzatok és kapcsolódó
intézményei számára.
Több mint 120 önkormányzat több száz felhasználó dolgozik a rendszerekkel
Kiemelt referenciák
Budapest Főváros Belváros Lipótváros V. Kerület Önkormányzat,
Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
Budapest X. Kerület Kőbánya,
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Gyál Város, Baja Város,
2. A megoldás részletei
a. Megfelelés a 2014 –es számviteli előírásoknak
 egyetlen folyamatorientált rendszerben kezelhető a kötváll – pénzügy –
számviteli folyamat halmaz a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.
b. Költségcsökkentés, modernizáció, racionalizálás a hatékonyabb működés érdekében
 Szervezeti egységek 100%-os bevonása a feldolgozási folyamatokba és a
gazdálkodásba.
 A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az intézmények bekapcsolódjanak a
feldolgozásba ill. információt nyerjenek ki abból.
 Bármilyen intézményi struktúra felépíthető a rendszerben.
1. Az ÁHT szerinti elkülönített könyvelés kezelése
2. Közös hivatali struktúra kezelése
 Teljes bevonás az feldolgozásba
1. Gazdálkodó egységekbe csoportosítás
2. Önállóan gazdálkodó és feldolgozást végző
 elektronikus dokumentumkezelés
 elektronikus utalványozás
 archivált kötváll és egyéb dokumentumok
 az ügyféloldali szervezet felkészítése
 a feladatalapú finanszírozás kezelésére
 projekt nyomon követésre
 controlling szemlélet megvalósítására
c. Technológia
 Korszerű webes megoldás
 Felhő alapú szolgáltatásként működik
 Kevés komponenst tartalmaz
 Egy adatbázisra épül
 Magas rendelkezésre állás
 Integrációs képesség
d. Kompetencia
 Magasan képzett közgazdász szakemberek
 Help desk rendszer
 Folyamatos jogszabálykövetés

