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Mi is az a SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás?  

 
Egyszerűen megfogalmazva a felhőszolgáltatás különböző szolgáltatások – például, adatbázisok, szoftverek, 

elemzés, intelligencia – elérhetővé tétele az interneten keresztül (a „felhőben”), a gyorsabb innováció, a 

rugalmas erőforrások és a méretgazdaságosság érdekében.  

 

A SziTa’R Online Üzleti Felhőszolgáltatás egy modulárisan felépített felhő alapú rendszer, amely fő funkciói a 

dokumentumok és a vállalati feladatok komplex kezelésére hivatott. 

 

SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás Előnyei 

 
 Egyszerű kezelhetőség 

 Szabad méretezhetőség 

 Biztonságos használat 

 Költséghatékony pénzügyi konstrukció 

 Folyamatos support 

 

SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás részletes funkcionalitása 
 

 Alap funkciók 

 Felhasználó és jogosultságkezelés 

 Vállalati alap beállítások 

 Naplózás 

 Biztonsági mentés készítése 

 Elektronikus dokumentumkezelés 

 Naptár funkció 

 Komplex iktatási funkciók 

 Határidő beállítás 

 Dokumentumok csatolásának lehetősége 

 Fa-struktúra beállítás 

 Iktatás követés, szignálás 

 Feladat és projektkezelés 

 Komplex feladat és projektkezelés 

 Változtatható kártya és listanézet 

 Egymásra épülő feladatok kezelése 

 Automatikus Gant diagram készítés 

 Dokumentumok csatolásának lehetősége 

 Különböző feladat jelölések, kiemelések 

 Mérföldkövek nyilvántartása 

 
 
 

http://www.szitar.hu/
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 Elektronikus dokumentumkezelés 

 
 
 
 

 Feladat és projektkezelés 
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SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás oktatása 

Cégünk minősített 4 órás IFKA képzés keretében oktatja a SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás használatát 

partnereink részére. 

A vírushelyzet és a felhő szolgáltatás okán a rendszerhez kapcsolódó oktatásokat elektronikus platformon 

keresztül hajtjuk végre (Microsoft Teams, Zoom, Skype) 

Az oktatásunk elemei: 

 

 Alap funkciók kezeléséhez kapcsolódó oktatás  

(Felhasználó és jogosultságkezelés, Vállalati alap beállítások, Naplózás, biztonsági mentés készítése) 

 

 Elektronikus dokumentumkezeléshez kapcsolódó oktatás 

(Feladatkezelés, Naptár funkció, Komplex iktatási funkciók, Határidő beállítás, Dokumentumok 

csatolásának lehetősége, Fa-struktúra beállítás, Iktatás követés, szignálás) 

 

 Feladat és projektkezeléshez kapcsolódó oktatás 

(Komplex feladat és projektkezelés, Változtatható kártya és listanézet, Egymásra épülő feladatok kezelése, 

Automatikus Gant diagram készítés, Dokumentumok csatolásának lehetősége, Különböző feladat jelölések, 

kiemelések) 

 

 További kiegészítő funkciókhoz kapocslódó oktatás 

 

Ajánlati ár táblázat (havi díja) 
 

Ajánlati ár táblázat 

SziTa’R Üzleti Felhőszolgáltatás havi díja 

Minimális felhasználószám 5 
5 990 Ft + áfa /felhasználó/hónap 

 

Termékeink a Modern Vállalkozások Program keretében lettek minősítéssel ellátva. 

 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2021.02.25. 
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