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Bevezető 

Ismerkedjen meg termékünkkel! Növelje cége hatékonyságát és versenyképességét szoftverünk 

segítségével! Váltson MetroWorks-re és használja ki a digitalizációban rejlő versenyelőnyt! 

A MetroWorks szoftvercsomag rendkívül rugalmas moduláris felépítésével segít hatékonnyá tenni a 

legkülönbözőbb céges tevékenységeket a logisztika raktározás, ügyfélkezelés, dokumentumkezelés, 

irodai alkalmazások, gyártás-szolgáltatás területén. Integrálja a megrendelőnél jellemző és összefüggő 

feladatokat, ezzel megszűntetve a szigetszerű és duplikált adatkezelést-bevitelt. Kontrolling és értékelő 

eszközöket ad a vezetőség kezébe annak érdekében, hogy az üzleti folyamatok átláthatók legyenek és 

jó döntések születhessenek.  

A program egyes részei modulárisan épülnek fel. Minden ügyfél a saját területére jellemző és az 

igényeinek megfelelő részeket tudja megrendelni. A megrendelt szoftver teljesen testre szabható, az 

egyedi igények is kielégíthetők a már meglévő modulok fejlesztésével, vagy akár újak készítésével. 

A szoftvercsomagban az alábbi fő modulok találhatók.  

- Raktár és Logisztika 

- Gyártás, szolgáltatás 

- Kontrolling, döntéstámogatás 

- Dokumentumkezelés 

- Építőipari modul 

- Erőforrás menedzsment,  

- Határidő kezelés 

- Ticketing rendszer 

 

Lépjen velünk Kapcsolatba! 

 

Werner Tamás  
     
Tel.: +36 30 283 5385 
 
werner.tamas@ws-works.hu 
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1. Látványos csempe rendszerű fő menü. A csempék a meghatározott modulokhoz tartoznak, a 

moduláris rendszerben megrendelt egyes programrészeknek megfelelően jelennek meg. A 

csempék elrendezése és színe szabadon módosítható a megrendelő igénye szerint.  

 

A funkcionalitás megkívánja, hogy egyes főmenü elemek csomagban rendelhetők meg. Ezek a 

csomagok modulokhoz kapcsolódnak. Péládul a  Raktár és logisztika modul részét képezi a 

Raktár, Könyvelések, Cikktörzs menük. 
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2. Felhasználó kezelés és jogosultság rendszer 

 

 

A szoftver felhasználó törzset tartalmaz, melyhez 

jogosultság rendszer is rendelhető. Minden felhasználó 

egyedi felhasználónév-jelszó párossal tud belépni a 

programba. A jogosultságok egyes programpontok 

megjelenítését vagy elrejtését teszik felhasználónkként 

menedzselhetővé.  
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3. Személyi leltár 

 

A felhasználó törzs kiegészítése a Személyi leltár 

funkció, mely külön rendelhető. Ez lehetőséget biztosít 

a névre kiadott eszközök (szerszámok, telefonok, 

számítástechnikai eszközök, munkaruhák stb.) 

nyilvántartására. Leltár ív nyomtatható belőle, melyet a 

dolgozó kiadáskor és visszaadáskor aláír. Munkaruhák 

esetén kihordási időt is figyel a program. 

Élelmiszerbiztonsági relevancia esetén a program képes 

a dolgozók kötelező egészségügyi felülvizsgálatának 

határideje figyelmeztetni a munkáltatót 

 

4. Naplózás  

 

A program naplózza az egyes menüpontokban végzett 

tevékenységeket. A rekordok létrehozása módosítása 

időponthoz és felhasználóhoz kötött „bélyeget” kap. 

Bizonyos menüpontokban ez a funkció 

teljesítménymérés alapjaként szolgált. 

 

 

 

5. Partner kezelés 

 

A program alapvető partner kezelést nyújt, melyben a vevőket, beszállítókat 

lehet rögzíteni. Az adatrögzítés mélysége és részletessége testre szabható. 

Igény estén több kapcsolattartó, számlaszám, telephely is megadható. Bizonyos 

modulokrészek esetén alapkövetelmény a Partnerkezelés (pl.: Bejövő számla 

kezelés) 
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6. Projektkezelés 

A MetroWorks standard projekt kezelő menüje tevékenységi kör alapján többféle lehet, azonban 

alapfunkciója azonos. A Cég tevékenységének alapját képező munkák, megrendelések rögzíthetők, 

határidők határozhatók meg, vállalási díjak adhatók meg. A konkrét munkavégzések, munkalapok, 

anyagfelhasználás, kapacitás tervezés, eredményesség, bejövő számlák stb. mind a létrehozott 

projektekhez köthető. A listában követhetők a projekt státuszok, illetve, több féle szűrési 

lehetőséget is tartalmaz. Az Határidő kezelő modul (lsd. 7. pont) megrendelése esetén a 

projektekhez különböző eseményekre emlékeztetők állíthatók be. Az alábbi ábrákon az építőipari 

kivitelezésre optimalizált projekt menü látható. 
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7. Határidő kezelés, emlékeztetők 

 

Ez a modul sokrétű lehetőséget ad a megrendelőnek arra, hogy projektjeihez tetszőleges 

emlékeztetőket állítson be. Az emlékeztetők a program felületén is megjelennek, az adott 

projektnél is látszanak az aktualitások és E-Mail küldés is történik a Beállítások menüben megadott 

E-Mail címre.  Határidő kezelés a program több menüpontjában is elérhető. Többek között a Között 

az Építőipari modul közbeszerzések menüjében, ahol több különböző dátum is kezelhető. 
 

 
 

8. Raktározás, logisztika 

 

8.1. Cikktörzs. Minden készletkezelés alapja egy részletes és megbízható cikktörzs. 
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A MetroWorks cikktörzse széleskörű anyag, alapanyag és késztermék kört fed le. Teljesen 

testre szabható, igény esetén bővíthető további mezőkkel és kategóriákkal. A program 

lehetőséget ad alfanumerikus cikkszámkör kialakítására, így a felhasználó cégek nagyfokú 

szabadsággal rendelkeznek a saját cikkszámstruktúra kialakításában. 

 

8.2. Raktárkezelés. A program különböző szintű készletkezelést tesz lehetővé. Az egyszerűbb verzió 

raktárhelyeket és készleteket tud az nyilvántartani, a fejlettebb kiépítés komplett sarzskövetést, 

FIFO és polchelykezelést is biztosít. A program lehetőséget ad a fizikai fő raktárokon kívül 

raktárhelyként kezelni a cég projektjeit (munkaterületre kiszállított áru), a gépjárműveket is. A 

raktárkészlet ellenőrzését számos szűrő és szűkítő funkció segíti. 

 

 
A raktárkezelő modulhoz illeszthető vonalkódos azonosítás, mellyel a raktári munkát 

pontosabbá és gyorsabbá lehet tenni. Az ezekhez szükséges Hardverek biztosítását is 

megoldja a WS-Works. 
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8.3. Diszpozíció és anyagrendelés beszállítóktól.  
 

Minimálkészlet és fogyásadatok 

alapján a program javaslatot ad a 

beszerzésnek, hogy mely 

alapanyagokból kell rendelni a 

beszállítóktól. A Program kezeli a 

csomagolási egységeket, a 

minimális rendelési 

mennyiségeket. Lehetőség van a 

teljes rendelési javaslatot egyben 

exportálni, vagy beszállítónkként külön-külön rendelési listát létrehozni, melyet csak el kell 

küldeni a partnernek. Igény esetén a program EDI Illesztése is megoldható. 

 

 

8.4. Anyagkönyvelések.  

A raktári rendszer elengedhetetlen eleme a raktári mozgásokat kezelő menü. A MetroWorks 

minden típusú mozgást egy menüben képes kezelni. Minden anyagmozgatás kivétel nélkül 

naplózásra kerül,  melyeket a könyvelések listájában számtan különböző szűrőfunkció 

segítségével vissza lehet követni. Komplex verzió megrendelése esetén teljes értékű 

bizonylatolást is kezel a program így. 

 

  



 

METROWORKS INFO@WS-WORKS.HU 

 

11 

9. Bejövő számla kezelés 

Ebben a menüpontban könnyedén rögzíteni lehet a bejövő 

számlákat. Követhetővé válnak a feladatok, nem okoz gondot a 

jövőben az egyes költségek projekthez kötése. A lekérdezések 

segítségével a pénzügy pontosan tudja indítani az utalásokat 

akár Bankterminál összekötéssel is. A Partnertörzsből kiválasztva 

a beszállítót nem szükséges újra és újra kitölteni a partner 

adatokat. A törzs alapján a program automatikusan kitölti a 

fizetési feltételeket, a bankszámlaszámokat stb.  

Dokumentumkezelő modul esetén a számlák scannelt változata 

is feltölthető a programban, így igény esetén egy mozdulattal 

megtekinthetők a számlaképek. 

 

Az építőipari modulcsomag esetén a visszatartások, garanciák mind bejövő, mind kimenő oldalon 

kezelhetők a számlák menüben. Ez a változat teljes mértékben integrálva van az építőipari modul 

egyes részeivel így az alvállalkozói teljesítésekkel, a visszatartásokkal.  
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10. Erőforrás menedzselés 

 

Az erőforrás tervezés több formája létezik a programon belül. A MetroWorks megoldást nyújt 

építőipari kivitelezésre, fuvarszervezés/logisztikára, Humán, anyag, gépjármű erőforrások 

együttes kezelésére is. A Munkanap tervező menüben több napra előre megadható mely Kollégák 

milyen gépjárművel, milyen eszközökkel, mely projektekre és mennyi időre lesznek delegálva. 

Projekt elszámolásoknál pontosan látszik, hogy az adott projektekre milyen és mekkora 

erőforrásokat fordított a cég, így a jövedelmezőség nem csak cég szinten, hanem projekt szinten is 

kimutatható. Problémák esetén már jóval a projektzárás előtt lehetőséget ad a vezetőségnek a 

beavatkozásra a folyamatosan rendelkezésre álló pontos információtömeg. Garázsmester program 

integrálása esetén komplett gépkocsi nyilvántartás érhető el a még részletesebb tervezés 

érdekében. 

 
 

11. Építőipari modul 

 

Célja az építőipari projektmunkák és kapcsolódó folyamatok 

integrálása egy szoftverben. Előnye, hogy az összes szükséges 

információ a projektekkel kapcsolatban egy helyen, egy programban 

érhető el. Minden érintett számára könnyű hozzáférhetőséget 

biztosít a tervezéstől a kivitelezésen át a pénzügyig. A vezetőség 

naprakész információkat lát a projektek haladásáról és a költségek és 

teljesítések is pontosan nyomon követhetők. Dokumentumkezelő 

rendszer megrendelése esetén a teljes kivitelezés során szükséges 

összes rajz és egyéb dokumentum (építési engedélyek stb.) 

feltölthetők és könnyen kikereshetők elektronikusan. 
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11.1. Közbeszerzések. A közbeszerzéseken induló vállalkozásoknak számtalan határidőre és 

szabályra kell figyelemmel lenniük. Több közbeszerzés egyidejű kezelése komoly kihívást 

jelenthet az adminisztratív állománynak. A Közbeszerzések menüben minden lényeges 

információ és határidő rögzíthető az ajánlatok összegét beleértve. 

           

A Program képes több részegység egyidejű kezelésére, szabadon állítható, hogy az adott 

közbeszerzés mennyi részegységből áll. Határidők állíthatók be nem csak a leadásra, hanem a 

kérdés benyújtásra, és bejárásre is. Ezekre a határidőkre a Program E-Mailben is figyelmezteti 

a felelősöket. A Program naplózza a módosításokat. A menü jobb oldalán találhatók az egyes 

cégek által kiadott ajánlatok, így az eredmény hirdetés után a konkurencia ajánlati összegei is 

rögzíthetők, az egyes részegységeknél piros színnel jelöli a program a nyertes ajánlatadót.  

 

 

11.2. Árajánlatok. Nagyobb projektek esetén sok alvállalkozóval dolgoznak a generálkivitelezők. Az 

árajánlatok menü megfelelő módon szabályozza és átláthatóvá teszi az árajánlat kérési és 

kezelési folyamatot. Transparenciát biztosít a cégen belül és könnyen átlátható illetve követhető 

az egyes ajánlatkérések státusza. Az ajánlatkérések egy bizonyos projekt egy adott munkájára 

készülnek el. Például egy energetikai komplex korszerűsítés esetén lesznek ajánlatok a 

szigetelésre, a gépésztre, a nyílászárólra stb. A fő ablakban az ajánlatkérések található listázva. 

lsd. következő oldal. 



 

METROWORKS INFO@WS-WORKS.HU 

 

14 

 

     

Az adott ajánlatkérésen duplán kattintva megjelennek az alvállalkozók beszállítók, akiktől a 

munka, vagy anyagajánlatot (vagy mindkettőt) kértük. Nyomon követhető, hogy mikor küldtük 

ki az árajánlat kérést, milyen határidőt határoztunk meg a partnerünknek az ajánlat leadására, 

majd az is, hogy mikor küldte meg számunkra és meddig érvényes a leadott ajánlat. 

           

Végül az adott partner ajánlatán duplán kattintva megtekinthetők az ajánlat részletei. Itt van 

lehetőség a kiküldött és visszaérkezett dokumentációt felölteni, majd később bármikor 

megtekinteni a programban (Dokumentumkezelő modul megvásárlása esetén). 
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11.3. Anyagrendelések. Az anyagrendelések menüben nyomon követhetők az egyes projektekhez 

kapcsolódó alapanyag rendelések. Pontosan montírozható, hogy mit mennyiért és milyen 

határidővel rendelünk a beszállító partnerektől. Az anyagok beérkezését követően a nyitott 

megrendelésekből lehet őket beérkeztetni. Fontos eszköz ez a vezetőség kezében, mivel már 

projekt közben követni lehet az esetleges alapanyag ár változásokat, illetve a kiírástól jelentősen 

eltérő anyaghasználatokat is ki lehet szűrni. 

 

 

11.4. Alvállalkozói munkák. Generálkivitelezés esetén elengedhetetlen az alvállalkozók munkájának 

felügyelete, haladásuk monitorozása és a teljes alvállalkozói költségstruktúra átlátható 

kezelése. Erre nyújt megoldást az Alvállalkozói munkák menüpont. 
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A Program segítségével nyomon követhető az alvállalkozók teljesítése, az általuk benyújtott 

számlák is. Követhető, hogy a projekten belül melyik munkákat végzi az adott alvállalkozó milyen 

szerződéses összeggel vállalta azt, és a dokumentumkezelő modul megrendelése esetén a 

szerződés, teljesítés igazolástok stb. mind feltölthetők az adott alvállalkozói munkához. 

 
 

11.5. Visszatartások. A visszatartások az építőipar szerves részét képezik. Ezek azonban akár több 

évre elhúzódó követeléseket és beszállítók felé tartozásokat jelentenek. A program teljes körűen 

kezeli a visszatartások nyilvántartását. Számla kezelő modul megrendelése esetén pedig a 

pénzügy már a számlák kezelésénél is látja a szükséges információkat. Nem fordulhat elő, hogy 

egy kintlévőség elmarad, vagy nem megfelelő összegek kerülnek utalásra. 
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12. Lekérdezés, statisztikák 

 

 

A Metroworks moduláris felépítése mellé szinte bármilyen 

statisztika elkészítése lehetséges. Minden olyan adat, ami 

betöltésre kerül a programba lekérdezhető és statisztikába 

fogható. Erre garancia a fejlett SQL adatbázis. A 

lekérdezések eredménye nem csak a programban 

tekinthető meg, hanem exportálhatók, könnyen 

továbbíthatók akár E-Mailben is.  

 
Példa. Adott projektre kiválasztott időintervallumra minden elvégzett munkát felhasznált eszközt, 

gépjárművet, üzemanyag költséget kimutat a program. Költség összesítő is késztethető, akár több 

projekt összevonásával. A Menüpont teljes kontrollt biztosít a vezetőség számára akár napokra 

lebontva, hogy ki mikor mit és milyen költséggel csinált egy adott projekten. 
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13. Dokumentumkezelés 

A mai dokumentum kezelés már nem a papírról, 

hanem a digitalizációról szól. Az információkhoz 

minden érintett dolgozónak hozzá kell férnie, 

akár az irodában, akár úton, akár Home-office-

ban végzi a dolgát. A Metroworks 

dokumentumkezelő rendszere egy külön fő menü 

a programban, de sokkal több annál, mint 

feltöltött fájlok regisztere.  A 

dokumentumkezelés a program számos pontján 

különböző modulokban jelenik meg, mint a 

szervezett munkát segítő eszköz. Legyen szó 

számlákról, tervekről, rajzokról, beosztásokról, 

szerződésekről, árajánlatokról és a sort a 

végtelenségig lehetne folytatni.  

 

A fő cél az, hogy a szükséges dokumentumokat ott és akkor és azonnal el lehessen érni, ahol szükség  

van rájuk. Ezzel jelentősen gyorsítható a közös munka, nő az adatbiztonság és a transzparencia. 

 


