
⛌ a dokumentumok nagy száma
⛌ többszörös adatbevitel és duplikációk
⛌ felesleges költségek és drága auditok

további nehézségeket okoznak.

Nyomonkövetési és eredetigazolási 
innováció

a teljes beszállítói láncra

Mi az Inventori?
Az Inventori platform a mezőgazdasági és 
az élelmiszeripari cégeket támogatja úgy, 
hogy a fenntarthatósági és élelmi- 
szerbiztonsági szabványok (pl. ISCC, Non 
GMO, GMP+ és sok egyéb), valamint az 
egyedi adminisztrációs követelmények 
teljesítését segíti. 

A platform az interneten futó, egyszerűen 
kezelhető anyagnyilvántartás- és 
dokumentumkezelő rendszer, amely 
lehetővé teszi, hogy megszabaduljon az 
időrabló adminisztrációtól és könnyedén 
megfeleljen az auditokon. A megfeleIést 
önállóan, vagy meglévő ERP rendszerrel 
integrálva is biztosíthatja. 

Történetünk
Egyik alapítónk a mezőgazdaságban 
tevékenykedő cégeket auditált több, mint 15 
éven keresztül és folyamatosan 
ugyanazokat a problémákat tapasztalta az 
egész ágazatban:

A bonyolult dokumentációs és audit 
követelmények  komoly pénzügyi és 
adminisztrációs terheket jelentenek.

Ez annak tulajdonítható, hogy az 
értékláncokban tevékenykedő cégeknek 
szabványosított nyomonkövetési 
követelményeknek kell megfelelni, azonban  
ehhez különféle módszereket használnak. 
Ezért a 

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

Küldetésünk
Célunk, hogy kombináljuk az olyan modern 
informatikai technológiákat, mint a 
blokklánc a piaci szakértelemmel. Mindezt  
annak érdekében, hogy jól használható 
nyomonkövetési platformot hozzunk létre a 
vállalatoknak, így ők a termékeik és 
működésük fejlesztésére fókuszálhassanak.

Kinek tudunk segíteni? 
✓ Szervezeteknek, akik tanúsítást 

szeretnének szerezni
✓ Mezőgazdasági cégeknek, akik a 

termelésben, feldolgozásban. illetve a 
kereskedelemben érintettek

✓ Fenntarthatósági és élemiszerbiztonsági 
tanúsítással rendelkezőknek

✓ Innovatív cégeknek, akik a blokklánc 
technológia előnyeit szeretnék élvezni

✓ Élelmiszer és takarmány gyártóknak
✓ Állattenyésztőknek
✓ Nagy- és kiskereskedőknek

https://inventori.io


Funkciók és szolgáltatások

Modulok
Az Inventori modulok és funkciók különböző csomagokban rendelhetők meg. Így ügyfeleink 
igényei szerint lehetővé tesszük előre elkészített megoldások, egyedileg elkészített eszközök, 
illetve a szabványoknak megfelelő, de kiegészített csomagok használatát is. Ezek a saját 
munkakörnyezet kialakításának alternatív lehetőségei. A különféle modulok használatba 
vehetők, vagy használatuk felfüggeszthető az igényeknek megfelelően.  

Kereskedelmi modul
A kereskedelmi modult úgy alakítottuk ki, hogy az az Ön cégének üzletviteli tevékenységét 
támogatja.

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Megrendelés kezelés
A belső megrendelés létrehozása és visszaigazolása

Integrált szolgáltatások: EDI

✔   ✔

Tranzakció kezelés
Beszerzés és értékesítés dokumentálása az Inventorival ✔   ✔

Számlázás
Integrált számlakészÍtés a készletmozgásokkal 
párhuzamosan

Integrált szolgátatások: szamlazz.hu

✔   ✔

Fizetés
Integrált fizetési kapu a bejövő számlák kiegyenlítésére 

Integrált szolgáltatások: Stripe, OTP Simple

✔   Hamarosan

Reklamáció kezelés
Reklamált áru kezelése (minőségi ügyek) ✔   Hamarosan

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu
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Funkciók és szolgáltatások

Alapadat kezelő modul
Az alapadat kezelő modul funkciói a törzsadatok tárolását és kezelését végzik az Ön 
vállalkozása szervezeti egységeiben.

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Terület nyilvántartás
A földterületek törzsadatainak kezelése ✔   ✔

Gyári adatok kezelése
A gyárak és üzemek törzsadatainak kezelése   ✔ Igény szerint

Raktár nyilvántartása 
A raktárak és tároló létesítmények törzsadatainak 
kezelése

✔   ✔

Partner kezelés
A beszállítók és vevők törzsadatainak kezelése ✔   ✔

A felhasználói profil kezelése
Cég- és kapcsolat kezelés jogosultságokkal ✔   ✔

https://inventori.io


Funkciók és szolgáltatások

Feldolgozási modul
A feldolgozási modul funkciói a termeléssel és feldolgozással kapcsolatos tevékenységeket 
támogatják.

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Termelés
Új termék felvétele a rendszerbe ✔   ✔

Csomagolás
Termékek komissiózása 
Darabolás
Csoportosítás

 ✔  Igény 
szerint

Feldolgozás
A késztermékek adatainak felvétele a nyersanyagok 
adatai alapján

✔   ✔

Címkézés
A mérlegelés összekapcsolása a készletkezeléssel
Egyedi vonalkód létrehozása termék követéshez

Integrálható szolgáltatás: Címke nyomtatás 

 ✔  Igény 
szerint

Gyártási utasítás
Alapanyag-tárolás, mennyiségek, a gyártási folyamat 
eljárásai.
Az input anyagok biztonságos tárolása hitelesített 
módos. 

 ✔  Igény 
szerint

Hulladék
Hulladékkezelés ✔   ✔

https://inventori.io
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Logisztikai modul
A logisztikai modul funkciói a készletek mozgásáról, tárolásáról nyújtanak információkat,  
valamint a fuvarszervezést támogatják.

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Szállítmányozás
Termék kiszállítási adatok feljegyzése ✔   ✔

Jármű
A vállalt szállító eszközeinek a kezelése   ✔ Igény szerint

Szállítmányozás optimalizálás
A ki- és beszállítások optimalizálása 

Integrálható szolgáltatás: Útvonal tervezés

  ✔ Igény szerint

Valós idejű termék nyomonkövetés 

Integrálható szolgáltatás: GPS
  ✔ Igény szerint

Készletkezelés
A raktározott termékek nyilvántartása ✔   ✔

Raktárkezelés
A raktárakon belüli készletnyilvántartás   ✔ Igény szerint

https://inventori.io
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Blockchain modul
Megoldásainkat publikus, vagy privát blokkláncban is fel tudjuk építeni a felhasználói igényektől 
függően. 

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Hitelesítés
A tranzakcióhoz köthető adatok hitelesítése  ✔  ✔

Tokenizálás
Fizikai termékek digitális leképezése, eredet 
hitelesítéshez és visszakövethetőséghez ideális

 ✔  Hamarosan

Adattárolás
Elosztott adatbázisban adattárolás és biztonságos 
hozzáférés konzorciumon belül

 ✔  Hamarosan

Adattárolás és -biztonság 
Ügyfeleink adatainak a tárolása a legfontosabb a számunkra. Az 
adatok tárolására és kezelésére az Amazon Web Services (AWS) 
szolgáltatásait vesszük igénybe. Ez a biztonsági szempontból 
piacvezető felhőszolgáltatás biztosítja számunkra a szerver oldali 
infrastrukturát. A biztonságért viselt felelősség úgy oszlik meg, hogy 
az AWS felel a felhő biztonságáért, az Inventori Solutions pedig 
felhőn belüli biztonságért, más szóval az AWS-en lévő  
szolgáltatások, alkalmazások és adatok biztonságos 
konfigurálásáért és kezeléséért.
Az úgynevezett cloud computing olyan transzformatív technológia, amely az automatizálás 
magasabb szintre emelésére, valamint az informatikai erőforrások hatékonyabb kihasználására  
ad lehetőséget. A cloud computing több előnnyel rendelkezik. Ezek közül csak néhány a 
skálázhatóság, a hatékonyság, valamint a pénzügyi kiadások és az informatikai technológia  
csökkentése, továbbá a rugalmasság. Adatbiztonsági és adatvédelmi stratégiánkkal 
kapcsolatban további információk itt találhatók.

https://inventori.io
https://inventori.io/adatvedelmi-tajekoztato/
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Minőségbiztosítási modul
Nemzetközi szabványoknak, vagy saját igények alapján kialakított előírásoknak megfelelő modul 
illesztése.

Telefon: +36 70 313 2102
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Web: inventori.hu

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Szabványok
Anyagmérleg alapú nyomonkövetési követelmények 
teljesítése 

✔   ✔

Azonosság-megőrző (identity-preserved) nyomon 
követés
Azonosság-megőrző nyomonkövetési élelmiszer 
biztonsági szabályok betartásához 

 ✔  Hamarosan

Minőségirányítás 
Minőségirányítási rendszerkövetelmények  ✔  Igény 

szerint

Eredetigazolás 
Átlátható, de illetéktelenek számára nem elérhető 
termék eredet adatok 

 ✔  Igény 
szerint

 Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

PDF fájl kezelés ✔   ✔

XLSX fájl kezelés ✔   ✔

Jelentéskészítő modul
Csatolmányok kezelése és jelentések, valamint egyéb dokumentumok készítése a 
követelményeknek megfelelően.

https://inventori.io
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Külső adatforrás kezelő modul
Különböző adatforrások integrációja. Automatikus adatátvitel API-kon keresztül.

Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Precíziós adatok fogadása
Földműveléssel kapcsolatos adatok fogadása precíziós 
gépekből 

Integrálható szolgáltatások: Precíziós gépek (Pl. John 
Deere)

  ✔ Igény 
szerint

Szenzorok által gyűjtött adatok fogadása 
Gyártási. tárolási és szállítási környezeti adatok 
fogadása, rögzítése, továbbítása  

Integrálható szolgáltatások: IoT eszközök

  ✔ Igény 
szerint

ERP integráció
Automatikus adat áramlás meglévő ERP-kel 
(Készletmozgás és törzsadatok)

Integrálható szolgáltatások: SAP, Microsoft NAV, Oracle 
vagy egyéb

  ✔ Igény 
szerint

Input adatkezelési modul
A törzsadatbázis feltöltése adat importtal, vagy manuális betöltéssel.

Szabvány Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Közvetlenül az adatkezelőből ✔   ✔

Manuális feltöltés ✔   ✔

https://inventori.io
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Telefon: +36 70 313 2102
Email: sales@inventori.io

Web: inventori.hu

Nyelvi modul
A legnagyobb nyelvek támogatása.

Funkció Szabvány Licensz Egyedi 
fejlesztés Készültség

Angol ✔   ✔

Német ✔   Hamarosan

Magyar ✔   ✔

Spanyol  ✔  Igény szerint

Francia  ✔  Igény szerint

Olasz  ✔  Igény szerint

Egyéb nyelv   ✔ Igény szerint

Egyedi megoldások
Amennyiben az Ön vállalata valamelyik rendszert alkalmazza az alábbiak közül, akkor megoldást 
tudunk kínálni Önnek. Részletes folyamat felmérést követően az egyedi igényeknek megfelelő 
megoldást fogunk kialakítani. 

✓ Azonosság megőrző (identity-preserved) termék 
nyomonkövetés

✓ Belső elvárások szerinti nyomonkövetés 
✓ Szabványosított minőségirányításnak megfelelő rendszer 

https://inventori.io


Csomagok

Szabványos csomag
Kiválasztott használatra kész funkciók

Limitált ingyenes csomag
Havi feliratkozás

Árazás a szabvány szerint

Licensz csomag
A használatra kész funkciók vállalatra szabása

Ingyenes integráció ERP-hez
Testreszabási díj
Havi licensz díj

Árazás a kiválasztott funkciók, valamint a testreszabás mértéke alapján

Egyedi igény szerinti csomag
Az Ön egyedi igényére fejlesztünk megoldást

Egyedi fejlesztési díj
Havi licensz díj

Projektfüggő árazás
(feltérképezés, tervezés, fejlesztés, tesztelés, implementálás szolgáltatások)

Keressen minket 
ajánlatért!

Bárczi István
Termékfelelős
15 év auditálás, 

nyomonkövetési 
rendszerek

Ferencvári Márk
Értékesítési vezető

5 év nemzetközi 
értékesítés és 
üzletfejlesztés

Brezovszki Máté
CEO

7 év pénzügy, IT és 
blokklánc

Maráczy Sándor
CTO

5 év vállalati 
megoldások és 

blokklánc
Telefon: +36 70 313 2102 Email: sales@inventori.io   Web: inventori.hu
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