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Budapest, 2015.03.05

Néhány szó rólunk - Cégbemutatás
Miért más az Integra mobil alkalmazás

 Néhány termék jellemző a Felhasználó és a Megrendelő javára
 Felhasználó számára nyújtott előnyök és lehetőségek
 Technológia néhány jellemzője a Felhasználó javára
 Technológia lehetőségei és sajátosságai a biztonság szolgálatában

 Integrált mobil alkalmazás mint Felhasználói élmény
 Alkalmazás bemutatása

Mobil alkalmazás technológiai jellemzői 
 Néhány termék jellemző a Felhasználó és a Megrendelő javára

 Integrált mobil alkalmazás – integrációs eszköz (XPI)  
 Integrációs eszköz sajátosságai – technológia felhasználói 

megközelítésben
 Illesztés saját és külső rendszerekhez. 
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RÖVIDEN RÓLUNK - CÉGBEMUTATÁS
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Cégbemutatás 2015.03.05

Integra Kft. 1989 évben alakult - cégcsoport

Integra Zrt. 1995 évtől – átalakulás részvénytársasággá

Meghatározó szoftver fejlesztési tevékenység   
kezdetektől 

Pénzintézeti üzletági rendszerek 

Dream integrált moduláris ERP rendszer 

Piac specifikus – ERP-re integrált teljes üzleti 
megoldások
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A Dream rendszer az ágazat specifikus modulokkal 

kiegészítve
minden nemzetgazdasági területén alkalmazható
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Cégbemutatás 2015.03.05
Ágazati specifikus teljes funkcionalitású megoldások

 Polaris  - Dream Kisbanki integrált informatikai rendszer

 Water - Dream Integrált víz és csatornamű rendszer  

 Intrade - Dream Integrált faktoring rendszer

 Agro- Dream Mezőgazdasági  integrált informatikai rendszer

Kiemelt ügyfelek, egyedi megoldások – Magyar 
Államkincstár Treasury – Dream  Nemzetgazdasági főkönyv 

Egyéb megoldások 
 Részvénykönyv  (szolgáltatásként is),
 Bérügyviteli rendszerek, szolgáltatásként is,
 Integrációs eszköz alkalmazása külső rendszerekben
Mobil megoldások készítése és illesztése külső rendszerekhez
 Leasing, stb.  
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Technikai jellemzök

 Negyedik generációs program nyelv: Magic xpa

 Gyors és hatékony metaadat vezérelt fejlesztés,
 mobil alkalmazás „csak”  Magic eszközökkel, homogén 

technológia,

 böngésző nélküli alkalmazás ( nem kell böngésző!),

 különösen biztonságos (kódolt kommunikáció, zárt),

 online és offline működés,

 operációs  rendszer független ( Android, iPhone ),  

 eszköz független  alkalmazás (okos telefon és tablet)

 Könnyen adaptálható, flexibilis megoldás 

 Magic saját integrációs eszközzel is rendelkezik – Magic xpi –
SAP konnektor is rendelkezésre áll, (on-line összekapcsolás, 
migráció, stb.)
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ALKALMAZÁS ÉS TECHNOLÓGIA
BEMUTATÁSA

VARGA PÉTER
SZAKÉRTŐ
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INTEGRÁLT PÉNZINTÉZETI SZOFTVER  RENDSZER

KERETEI

NÉHÁNY TERMÉKJELLEMZŐ
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A Polaris-Dream integrált ügyviteli és pénzügyi rendszer teljes körűen integrált
módon fedi le a back-office és front-office tevékenység szoftver igényét.

Néhány kiemelt termék jellemző, melyek kiemelése egyrészt nem teljeskörű, de
melyeknek különös aktualitást tulajdonítunk.

 Moduláris – külön piaccal rendelkező – ERP rendszerre integrált teljes megoldás,

 Multi devizás,

 Multidimenzionális könyvelés és controlling, „Rubik kocka elv” – kapcsolt
információk (mezők)

 Szélesen paraméterezhető, adatvezérelt működési metódus, mely eredményeként
folyamatosan változó igények követése lehetséges,

 Követés! (Rezsicsökkentés, szabályozó környezet változás, üzleti stratégia és taktika
változásai)

 Controlling és felügyeleti jelentés készítés,

 Időzített funkciók beágyazása, TIMER

 Hatékony technológia, - integrációs eszközök, mobil eszközök integrálása.

Polaris-Dream
pénzintézeti integrált információs rendszer
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 Földrajzilag tagolt, központi adatbázisra épített, nagy user számra méretezett teljes
funkcionalitással működő, integrált megoldások!

 Technológia + szoftver tervezés + szakma ismeret együtt

 rugalmasan követi az eltérő Felhasználói igényeket,

 rugalmasan támogatja a Felhasználó időben változó igényeit.

 Felhasználó számára tevékenység specifikus modulok integrálásának további
lehetőségét kínálja.

 Több cég, több év, főkönyv és klasszikus analitika együtt,

 Ügyvitel centrikus  - magyar törvényeknek és szabályzóknak való folyamatos, 
mindenkori megfelelés,

 magyar ügyviteli szokások, íratlan  előírásoknak való megfelelés,

 „kivételek” kezelése, ellenőrzés biztos támogatása,

 Folyamatba épített jogosultság – tétel+felhasználó, 

 Folyamat orientált megoldások – szerkeszthető eljárás leírók, státusz kezelés.

Polaris-Dream
pénzintézeti integrált információs rendszer



Polaris-Dream
integrált pénzintézeti szoftver rendszer
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Komplex integrált pénzintézeti alkalmazásaink és a technológia 
előnyeit szívesen megosztanánk Önökkel  is.

Szakértőink igazi szakmai partnerei lesznek a megvalósításban és a 
mindennapokban egyaránt. 

Ránk biztosan számíthat hosszú távon, igazi jó partnerként.  

Integra Zrt
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