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Pár szó a Quadro Byte Rt-ről:

Cég fejlődés:
• 1989-ben élelmezési rendszer fejlesztésével kezdtünk
• Egyenletes növekedés, sikeres gazdálkodás
• Változatlan tulajdonosokkal 2003. Részvénytársa-

sággá alakultunk.
• 1998.-tól kezdődően egyre inkább két területre 

szakosodtunk: Élelmezés-dietétika, gyógyszerészet
• Jelenleg 20 munkatárs.

Előnyei:
• Stabil háttér. Jelentősebb finanszírozási lehetőség

Pl: forrás bérletes eszközökre.

• A speciális szakterületre szakosodott 
(élelmezés, gyógyszer) tevékenység, munkatársak.

Szakmai sikerek:

• Folyamatos felhasználói szám növekedés
• 2001. MEH sikeres pályázat, 2005. sikeres Uniós pályázat
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Gazdálkodás az élelmezésen:

 Élelmezési norma figyelése már étlaptervezésnél, majd a 

tényleges felhasználás figyelembevételével akár napi 

szinten átlagáron, tényáron illetve fogyasztói áron

 Árkalkuláció: napi-, beszerzési-, havi átlagárképzés

 Zárt, pontos készletgazdálkodás, bármikor 

visszakereshető bizonylatokkal, listákkal 

 Többletmunka nélkül juthatunk információhoz az 

anyagfelhasználásról, a részlegenkénti felhasználásról és 

keret túllépéséről, megtakarításáról. 

 Paraméterezhető, többszintű listák: forgalmi listák, 

mozgásnemlisták, készletlisták, készletértékváltozás, 

büfé-A’la carte részlegek elszámoltatása, tényárak 

alakulása.



A program tudása, és könnyű kezelhetősége mellett:

• A szolgáltatások új tartalma:

ADSL, vagy modemen küldjük a frissítéseket

Biztonságos zárt Intranetes kapcsolat, VoiP

Működési problémákról elektronikusan is 

értesülünk. 

A szállítóknak megrendeléseket modemen, 

faxon küldhetik. A bevételezés automatikus

Ez csak a kezdet, további lépések a bevezetést 

követően

Milyen új lehetőségek lesznek?



Műszaki, software környezet:
• A DOS alapú rendszereknek néhány éven belül vége

• Nem kapni eszközöket hozzá. Új eszközök nem 
alkalmazhatóak. Pl: nyomtatók, stb. 

• Kommunikációs lehetőségek, integrálódási korlátok

• Nem lehet fejleszteni, a más környezetben elérhető 
adatbiztonságot, zártságot, védettséget biztosítani

• Fejlődési lehetőség, támogatás hiánya

Fejlődés előnyei:
 Stabil háttér, üzembiztos, gyors környezet
 Korszerű, igény szerinti bővíthetőség.
 Szabványosság illesztések, kapcsolatok kialakítása.

Környezet hatása:

A felhasználónak is érdeke, hogy a területre specializálódott
rendszerrel tudjanak továbbra is dolgozni és ne keljen
korszerű platformú, de szegényes tudású rendszerrel beérni.

Informatika kényszerítő erő!



Köszönjük megtisztelő 

figyelmünket!

Várjuk Önöket standunkon!


