
Kisebb vállalkozásokra 
optimalizált, széles körben 
elterjedt ERP rendszer

A Nagy Machinátor integrált ügyviteli 
rendszer által kínált előnyök:

kompatibilitás

Személyes kapcsolatok, 
képzett munkatársak

Kedvező árképzés, alacsony 
üzemeltetési költség

 Moduláris 
felépítés

innovatív 
megoldások

Könnyen 
kezelhető

egyedi fejlesztési 
lehetőségek

Hatékony bevezetés 
és támogatás

stabil naprakész 
jogszabálykövetés

Több cég kezelése 
egy rendszerben



A Nagy Machinátor 
funkcionalitása

általános funkciók-keretrendszer

A „Keretrendszer” minden funkcióra ható, azokon át-
ívelő modulközi feladatokat lát el. Jogosultsági rend-
szer alkalmazásával védi a vállalkozás adatait, bizto-
sítja az illetékességi köröknek megfelelő betekintési 
lehetőségeket. Számos lehetőséget nyújt a program 
kényelmes használatának kialakítására. Ezeknek az 
alapelemeknek köszönhetően az ügyviteli folyama-
tokban bekövetkezett változásokra gyorsan tud rea-

gálni a szoftver. 

Vékony kliens-RC terminál
A Távoli Terminál (Remote Control) funkció a Nagy Machinátor 

rendszert felhőalapú alkalmazásként is elérhetővé teszi.

Listaformázó
Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha a legfontosabb kimuta-

tásokat nem kellene Excelben akár egy napig készítenie? Az elkészült 

kimutatást igény esetén időzítve futtathatja és reggel az e-mailei kö-

zött találhatja az eredményt, amit akár mobil eszközén is elolvashat.

Nagy Machinátor teljes körű ügyviteli rendszer

A Nagy Machinátor több mint 20 éve nyújt optimális megoldást a mikro- és kisvállalkozások alapvető üzletviteli adminisztrációs 
teendőinek ellátására. Használatával a szükséges kimutatások naprakészen valamennyi területen rendelkezésre állnak. Modulá-
ris felépítésének köszönhetően rugalmasan igazodik a vállalkozás valós igényeihez, képes mind felhasználószámban, mind pedig 
funkcionalitásban együtt növekedni a céggel. 
A folyamatosan frissülő, a vállalkozói igényeket maximálisan figyelembe vevő rendszerünknek köszönhetően, a Nagy Machiná-
tor gazdag és a mindennapi adminisztrációt megkönnyítő funkcionalitással rendelkezik. Használatával egyetlen felületen intéz-

heti számlázási, banki, könyvelési, bérfizetési, illetve számos további üzletviteli teendőit.

kis- és nagykereskedelem

Kiskereskedelmi boltok, bolthálózatok üzemeltetésében több évtized alatt szerzett tapasztalataink alapján bátran elmond-
hatjuk, hogy a Nagy Machinátor mindenre felkészült, ami csak elfordulhat onnantól kezdve, hogy az ügyfél belépett a bolt-
ba, egész addig, amíg kilépett az utcára. Az egygépes boltoktól kezdve a hipermarket szerűen üzemelő áruházakig minden 

kategória a referenciáink közé tartozik. 

A kiskereskedelmi folyamatokat segíti továbbá a pénztárgép kapcsolat, a vegyes fizetési mód kezelés, a blokk nyomtatás, a rugalmas enged-

ményrendszer és a vonalkód kezelés. 

A logisztikai folyamatok – a beszerzéstől a kiszállításig – hatékony menedzselése teljes körű és rugalmas rendszert igényel. Az integráltságnak 

köszönhetően az egymásból átemelt, adatbázis szinten kapcsolódó bizonylattételek biztosítják a folyamatok naprakész követését a rendelés 

felvételétől a számlázáson és a könyvelésen keresztül a riportozásig. 

A nagykereskedelmi folyamatok hatékony működését segíti EDI, vevő- és szállító rendelések, a komissiózás és fuvarszervezés valamint az 

elektronikus- és gyűjtő számlázás.

Besorolás kezelés
A Besorolás lényegében egy (vagy számos) tulajdonsága az ügyfélnek, 

vagy cikknek, vagy amihez éppen hozzárendeltük. Ezen egyedileg ki-

alakítható besorolás struktúrával ernyőt képezhetünk a rendszerben 

rögzített törzsadatok és bizonylatok felett így teljesen egyedi lekérde-

zési lehetőségeket teremtve.

Mező szintű paraméterezés
A Mezőparaméterezés segítségével leveheti az Önnek felesleges 

mezőket, kötelezővé is teheti egyes mezők kitöltését, vagy éppen 

meghatározhatja, hogy milyen értéket ajánljon a program, így egyé-

ni arculatot kaphat a beviteli. Ezzel nemcsak gyorsíthatja és átlátha-

tóbbá teheti az adatrögzítést.

Automatizálás (idő- és eseményvezérlés)
Az új piaci trendek szerint egy vállalatirányítási rendszer megta-

nítható egyes ügyviteli folyamatokra. A rendszer folyton vizsgálni 

képes a bekövetkezett eseményeket és már program tudja emlé-

keztetni a felhasználót arra, hogy mi a feladata.

Külső adatforrások használata
Bizonylatot készít, de már rendelkezésre állnak az adatok egy másik 

adatforrásban (Pl.: Excel, TXT, XML, Adatgyűjtő)? Nem szükséges az 

adatokat újra rögzítenie a szoftverben. Csak el kell indítania Külső 

adatforrás funkciót és a program feldolgozza az adatokat. 



Főkönyv - devizafőkönyv
A főkönyv paraméterezésével a különböző „alapkontírozások” egy 

mozdulattal beállíthatóak, mint pl. az árfolyamok használata, áfa 

bevallásra vonatkozó adatok (pl. bevallás gyakorisága), átvezetési 

számlák, stb.

Adatexport- MKVK audit export, ABEV, Áfa és egyéb 
bevallások
A programból egy gombnyomással kitölthetőek a NAV felé küldendő 

nyomtatványok. A legyűjtött adatokat exportálja a különböző beval-

lásokba, adatszolgáltatásokba, legyen szó áfa bevallásról, járulékfize-

tési kötelezettség bevallásáról, dolgozók be- vagy kijelentéséről.

Bérszámfejtés
A program a jogszabályi feltételeknek megfelelően, mindig napraké-

szen kezeli a bérszámfejtéssel kapcsolatos teendőket. Automatikus 

számfejtéssel, az ABEV programba való egyszerű adatátadással, külön-

böző nyilvántartási, kifizetési listákkal, egyedi igényekre szabható lekér-

dezésekkel gyorsítja a munkát.

Kontírozások paraméterezése
A számlarögzítés megkönnyítése érdekében lehetőség van a kont-

írozások előzetes paraméterezésére különböző számlasorozatok-

hoz, ügyfél- és cikkcsoportokhoz.

könyvelőirodáknak

Programunk által nyújtott előnyök számos könyvelőiro-
dában bizonyítanak országszerte a gyors adatrögzítésen 
és a könnyű kezelhetőségen túl az alábbi funkcióknak kö-

szönhetően.

Korlátlan számú cég könyvelése
Korlátlan számú különböző cég rögzítésére, könyvelésére van le-

hetőség, amelyekhez különböző jogosultságok, hozzáférési szintek 

állíthatóak be, így mindenki csak azokhoz a cégekhez férhet hozzá, 

amelyeket könyvel. 

Gazdasági események rögzítése
A gyakran használt gazdasági események előre rögzítését követően 

azok könyvelése (pl. bérleti díj számlázása, telefonszámla kiegyen-

lítése, stb.) gyakorlatilag automatikusan történik, így jelentősen 

gyorsulhat a munkavégzés.

Kompatibilitás-számla- és kivonat import
Minden jogszabályi feltételeknek megfelelő számlázó program-

ban kiállított számlát elektronikusan importálni képes, ami a leg-

nagyobb hazai bankokkal kialakított Home banking rendszerekkel 

együtt nagyságrendekkel csökkenti az adminisztrációs terhet. 

irodai munka, adminisztráció

A Nagy Machinátor számos szolgáltatással segíti és 
ezáltal teszi hatékonyabbá az irodai munkát.

Irat- és dokumentum nyilvántartás 
Egy cég életében évente több százezer dokumentum kelet-

kezik. Létfontosságú az iktatott adatok biztonságos tárolása, 

megfelelő rendszerezése, könnyen áttekinthető, gyors lekérde-

zése és a jogosulatlan felhasználóktól történő védelme. A Do-

kumentum- és Iratnyilvántartás modul alkalmas minden egyéb 

rendszerben (Word, Excel, Outlook stb.) keletkezett információ 

tárolására, rendszerezésére és utólagos megtekintésére.

  

A programban készült kimutatásokat sem kell kinyomtatni, besz-

kennelni, iktatni. Még a kinyomtatás előtt iktathatók a rendszer-

ben és a kinyomtatott riporton már rajta lesz az iktatószám. 

Bizonylatok küldése e-mailen
A programban készült összes bizonylat e-mailen továbbítható 

a címzettnek. Az email címeket automatikusan meghatározza a 

program a bizonylatban található ügyfél adatai alapján. A bizony-

lat e-mail mellékleteként, akár Pdf formátumban is küldhető. 

Levelezés
Lehetősége van előre definiált HTML (vagy Word) sablonok segít-

ségével a levelezését könnyen lebonyolítani és már a küldés pilla-

natában iktatni. A gyakran előforduló helyzetekre írt sablonleve-

lekkel, gyorsíthatja a mindennapi munkavégzést. A Sablonlevelek 

használatával egységesítheti cége megjelenését. 

Ügyfélkapcsolat menedzsment
Az Ügyfélkapcsolat modul segítségével nyilvántarthatja az ügy-

felekkel kapcsolatos korábbi eseményeket, ill. a jövőben elvég-

zendő feladatokat. 



kontrolling-vezetői információ

Egy vállalkozás eredményességének növelésében egy 
könnyen átlátható kontrolling rendszer nagy segítség 
lehet. A cégvezető pontos képet kaphat a vállalkozás 
helyzetéről és likviditási folyamatainak hosszabb távú 
alakulásáról. Ezen információk nélkül nem lehet megala-
pozott stratégiai döntéseket hozni, ismeretük létfontos-
ságú az üzleti sikerhez vezető úton.

Rugalmas struktúra
A Nagy Machinátor kontrolling-rendszerének legfontosabb jellem-

zője, hogy a vállalkozás meglévő folyamataihoz rugalmasan iga-

zítható. Lehetőség van teljesen egyedi, a cégre jellemző elemzési 

struktúrák létrehozására. A program egész területén tetszőleges 

számú csoportosítási szempont megadható, amelyek később to-

vább bővíthetők, módosíthatók. Így a program folyamatosan követ-

ni tudja a vállalkozás fejlődését.

Elemzés- Tervezés
Az elemzési lehetőség a vállalkozás teljes üzleti és számviteli folya-

matára kiterjed, hogy a cégvezető gyorsan tudjon tájékozódni a cég 

Cégbemutató

A PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 1992-ben alakult, több mint 2 ezer ügyfélnél vezette be saját fejlesztésű 
Nagy Machinátor és sERPa integrált vállalatirányítási rendszereit. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat alapítói - jelen-
leg is a cég vezető szakemberei - büszkék arra, hogy a nemzetközi szoftverfejlesztő cégekkel is képesek felvenni a versenyt.  

A PROGEN Kft. rendszereinek és szolgáltatásainak fejlesztése során fokozottan figyel az ügyfelektől érkező visszajelzésekre, és nagy hang-

súlyt fektet a folyamatos fejlődésre, mind az alkalmazott technológiák, mind szakembereinek képzése terén. A cég saját fejlesztő csapata, 

megbízható technológiai háttere lehetővé teszi, hogy nemzetközi szolgáltatóktól függetlenül, a hazai KKV szektor igényeire és visszajelzé-

seire támaszkodva az üzletviteli munkát egyre hatékonyabbá és egyúttal élvezetesebbé tegye.

PROGEN Kft. szolgáltatásai:
bevezetési tanácsadás / oktatás / programfejlesztés / adatkapcsolat kialakítása / rugalmas finanszírozási lehetőségek ( részletfizetés , 

szoftverbérlet, pályázati lehetőségek ) / terméktámogatás ( jogszabálykövetés, verziókövetés, Telefonos Tanácsadó Szolgálat, hírlevelek ) / 

IT Üzemeltetés ( rendszerüzemeltetés, rendszerfelügyelet, rendszertervezés és üzembe helyezés, programüzemeltetés (Hosting)

helyzetéről és megfelelő döntéseket tudjon hozni. A program segít 

a trendek előrejelzésében, a marketingtevékenység hatékonyságá-

nak növelésében, a korábbi adatok, információk elemzése megte-

remti a lehetőségét a pontosabb célcsoport meghatározásának. A 

program a kiválasztott szempontok (például témaszámok, költség-

helyek) szerint elemzi az adatokat, elkészíti a vezetői jelentéseket, a 

cash flow-kimutatásokat.

A vezetői információ modul segítségével tervadatait több dimenzió-

ban tudja rögzíteni vagy előző időszaki tényadatok alapján feltölteni. 

Az egyes modulokban számos forgalmi, statisztikai lista áll rendelke-

zésre és szolgál alapul egyéni igények kielégítésére.

Platform független megoldások - Információk bárhonnan
Egy dinamikus, folyton úton lévő cégvezető számára különösen 

hasznos lehet, ha bárhol és bármikor azonnali, üzleti informáci-

ókhoz juthat a vállalat teljesítményéről mobil eszközein legyenek 

azok statikus listák vagy interaktív diagramok. A bármely bön-

gészőben megjeleníthető egyedi jelentések segítségével a tulaj-

donos könnyedén tájékozódhat cége forgalmának alakulásáról, 

lekérheti a szükséges ügyfél-információkat vagy tájékozódhat egy-

egy projekt aktuális állásáról.

iparág specifikus megoldások

Az alap ügyviteli funkcionalitáson kívül a Nagy Machinátor speciális 
iparági igényeket és folyamatokat kielégítő modulokat is tartalmaz. 
Ezek a modulok ügyfeleink iránymutatásai és az iparági sztenderdek fi-
gyelembe vételével kerültek kifejlesztésre. A Nagy Machinátor modulá-
ris felépítése miatt, ügyfeleink a számukra hasznos iparági megoldások 
közül választhatnak, melyek a programba integráltan működnek. 

• Jövedéki engedély köteles kereskedelem

• Népegészségügyi termékadó nyilvántartás   

és bevallás

• Hűtőközeg ellenőrzés

• Szerviz tevékenységek teljes adminisztrációja

• Gabona kereskedelem


