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‘89-ben 4 személy által alapított 
Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal 
részvénytársasággá fejlődött 

Az elmúlt négy évben meghá-
romszorozódott

Elmúlt években átlagos éves 
növekedés 25 % és 35 % között 
mozgott

A keletkezett eredményből a 
saját tulajdonú infrastruktúra 
kialakítása történt meg. (iroda, 
gépek, fejlesztések forrása, stb.)

Felhasználóink részére mindig 
hosszú távú, stabil 
megoldásokban gondolkodunk

Felhasználóink számával 
arányban növeljük 
munkatársaink létszámát

ISO 9001, megnyert és teljesített 
EU-pályázat

• 2005-ben bemutatjuk élelmezési 
rendszerünk Windowsos verzióját

• Az elmúlt időszakban már 150 
felhasználó élesben használja

• További 40 intézménynél az átállítási 
folyamata zajlik

Élelmezés

• Sikeres OEP projektek

• Az elmúlt 4 évben felhasználóink 
számát megháromszoroztuk

• Egyik országosan meghatározó 
rendszer lett a QB-Pharma

• Szociális intézményeknek QB-HOST 
ápolási rendszer

Gyógyszer

Köszönjük felhasználóink két 
évtizedes bizalmát!

Két fő terület:



• Dietetikai háttér,  minőségbiztosítási információk

• Komplett analitikus raktárgazdálkodás

• Tervezés, gyártás, adminisztráció, gazdálkodás

• Termelési folyamatok szervezése, vonalkód

Élelmezési 
rendszer

• Létszámgyűjtés  a beteg osztályokról elektronikusan

• Egyéni diéták biztosítása

• Szakmai kontroll az automatizált folyamatokon

Osztályos 
létszámmodul

(Kórházak)

• Személyzeti előrendelés, támogatási módok

• A’la carte, menüs étkeztetés, büfé kezelés

• Akár on-line rendelés Interneten

Értékesítési 
modulok

Tervezéstől – Gyártásig - Értékesítésig



Tervezés:
Gyors étlaptervezés  az előhívható 
törzseknek és a diétaváltozatoknak 
köszönhetően

Gyártás:
Létszám: adatbevitel billentyűzettel
Kiszabás: főzőlap és raktári kiadás 
Tálalólisták: tetszőleges összegzésekkel

Árurendelés:
Előzetes létszámok alapján kalkuláció
Megrendelés szétosztása szállítókra
Megrendelés  beépítése a bevételezésbe

Raktározás:
Analitikus nyilvántartás
Készletgazdálkodás optimalizálása
Bevételezés megrendelésből automatikus

Értékesítés:
Különböző kártyás azonosítás, finanszírozás 
és támogatási módok mellett biztosítja a 
pénzügyi elszámolásokat

Osztályos 
modul

Értékesítési 
modulok



Több raktáros
verzió

Illesztés más 
rendszerhez

Pénzügyi 
feladás

Főkönyvi

feladás

Jövőre: élelmiszerek és 
gyógyszerek 

kölcsönhatása!!!!



Másfél éve és több intézménynél gyakorlatban 

100 betegosztállyal működő rendszer

Élelmezési és 

ápolási nap 

különbsége 

Csökken az 

adminisztráció

Információk 

azonnali 

elérése

ELŐNYÖK:

•Élelmezési osztályon  a 

létszámrögzítés meg-

szűnik.

•Határidők bevonásával 

megakadályozható a 

késői létszámmegadása

•A dietetikai osztály 

ellenőrzi az egyedi 

diétákat. Szakmai háttér!

•Betegosztályon rögzítik 

a létszámot a megadott 

időpontig

•Egyedi igények 

megadása az élelmezés 

által paraméterezett 

törzsből

•Többlet információ 

(étlapok, tálalási listák)



Beállítható adatok:

• Leadási határidők

• Ünnepnapok

• Létszám generálása

• Melyik osztály milyen 

menüt rendelhet

• Egyedi étlapra milyen 

anyag és recept 

rendelhető

• Közvetlenül felajánlja az 

előző napi létszámot

• Létszámok automatikus 

generálásával 

biztosítható az ellátottak 

étkeztetése

• Pótlétszám esetén látható 

a tervezett létszám is

• Csak az osztályra 

jellemző szokásos diéták 

láthatóak

• Speciális egyedi igények 

megadása szöveges 

feljegyzéssel

• Különrendelések akár 

állandó akár változó 

tartalommal is 

megadhatóak



Értékesítési modulok:

• Vonalkódos 
áruazonosítás

• Pénztárgép 
kapcs.

• Sofőrök 
elszámoltatása

• Szállítólevél 
kiszállításhoz 

• Kedvezmények 
kezelése

• Törzsvásárlói 
akciók

• Előre történő 
megrendelés

• Támogatások 
kezelése

Menüs 
rendelés

A’la carte 
rendelés, 

tálalás

Büfé 
On-line 
Webes 

rendelés
Kapcsolódás élelmezési 

rendszerhez:

• Étlapok, receptek, 
nyersanyagok, 
• Rendelések alapján 
létszám visszajuttatása, 
kiszabás alapja

Közel egy éve gyakorlatban működő rendszer!!!



Pénztár funkciók:

• Pénztár nyitás, zárás 

• Pénztár forgalmi 
kimutatások

• Pénztárak közötti 
átadások

• Készpénz és egyéb 
készpénzkímélő 
eszközök támogatása 
(étkezési utalvány)

• Számlázás

• Stronó számla

Előre rendelhető 
étkezések:

• Tetszőleges térítési 
díjak 

• Tetszőleges fizetési 
mód: kp, bank, utólag

• Támogatások: 
adómentesen adható, 
havi keretfigyelés, napi 
keretfigyelés

• Törzsvásárlói akciók: 
időszakhoz  kötött 
vásárláshoz kötött 
fogyasztáshoz kötött

Tálalásnál azonosítás:

• Vevő azonosítás 
(vonalkód, chip…)

• Érvényes étkezés 
figyelése

• Másodszori étkezés  
megakadályozása

• Napi menü 
megjelenítése akár 
fényképpel

• Napi fogyások, még 
kiadható menny. 



Menüsor 

összeállítása:

Értékesítés:

Pénztár-

funkciók

Előbbi részben

felsoroltak itt is 

érvényesek:

 pénztár nyitás

 pénztárforgalmi 

kimutatások

• Csoportok 

kialakítása:

 Állandó 

 Napi kínálat

• Termékekhez 

köthető támogatás

• Napi kínálatból gyors 

kiválasztás:

 Vonalkód segítségével

Gyorskód segítségével

• Támogatás, kedvezmény 

jóváírása 



• Közel két évtizedes háttér, 
tapasztalat

• Kedvező pénzügyi konstrukció 
k: vásárlás, bérlet

• Állandó munkatársak, 
korszerű informatikai 
háttérrel

• Dietetikai, élelmezési 
tapasztalttal rendelkező 
szakemberek

• teljes körű, helyszíni 
betanítás.

• Azonnali távfelügyelet

Folyamatos, 
felhasználói 
igényeken 

alapuló 
fejlesztés

Magas szintű 
szolgáltatás

Szakértelem

Fejlesztések

Stabilitás


