
  

  

Automatizálás és folyatamatoptimalizálás  
a kialakult járványügyi helyzetben

PIACKUTATÁSI EREDMÉNYEK



  

Piackutatás a vállalatok digitalizációs helyzetének 
felméréséért

A jelenleg is zajló járványhelyzet új kihívások elé állított szinte minden 
magyar vállalkozást. Ezen belül a nagyvállalati szektor a komplexebb 
folyamatok miatt más típusú kihívásokkal nézett szembe, némileg az ipar- 
ágtól függően, de bizonyos szempontból ettől függetlenül is.

Telefonon kerestük meg a magyar nagyvállalatok illetékes vezetőit, hogy 
válaszoljanak a kérdéseinkre, annak érdekében hogy megismerjük, változ- 
tatott-e gyökeresen a digitalizációhoz való viszonyuk a veszélyhelyzet 
hatására. Számos vezető nyitott volt a válaszadásra, így egy viszonylag 
komplex képünk lett arra vonatkozóan, hogy miként reagáltak a vállalatok 
a helyzetre.

Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a Magyarországon működő 
nagyvállalatok mennyire éltek, élnek és fognak élni az automatizáció esz-
közeivel annak érdekében, hogy működésük egy ilyen válsághelyzetben is 
minél zökkenőmentesebb legyen. 
Megvizsgáltuk továbbá mélyebben azt, hogy milyen területeken tartják 
ezt lehetségesnek, mik a legnagyobb nehézségek, ezeket miként oldják fel 
és mennyire szervezik ki a feladataikat.

Understand. Go beyond. Deliver.



    

Alakult-e ki olyan helyzet a járvány miatt, amit folyamatoptimalizálás-
sal vagy automatizálással terveznek megoldani?

Milyen területeken alakult ki automatizálással/ folyamatoptimalizá- 
lással megoldható probléma?

A járvány alatt nem alakult 
ki ilyen helyzet.

61%

“ „Igen, a járvány alatt alakult  
ki ilyen helyzet.

39%

“ „

Pénzügyi  
területen

Gyártás, 
szállítás,  
raktározás

Minden  
területen

33%

60%

7%
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Az Ön cégénél vannak olyan munkafolyamatok, amelyek sablonszerűek 
és monotonitástűrést igényelnek?

Kérjük nevezzen meg 3 ilyen folyamatot!

75%
IGEN

25%
NEM

12% 12%

41%

3%

56%

Általános 
admin.

Termelés 
admin.

Könyvelés, 
pénzügy HR Gyártás

Gyártás

32%

Adminisztráció

44%

24%

Understand. Go beyond. Deliver.
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Ezek a folyamatok így voltak a veszélyhelyzet kihirdetése előtt is vagy 
most alakultak ki?

Így voltak a járvány  
előtt is.

98%

“ „ Most alakultak ki, 
a járvány alatt.

2%

“ „

5.

RPA - Robotikus folyamatautomatizálás

Az RPA egy olyan innovatív technológia, mely lehetővé teszi a számítógépekkel végzett 
ismétlődő és szabályalapú, jellemzően adminisztratív üzleti folyamatok szoftver robotok álta-
li automatizálását, a korszerűsítés, a hibák minimalizálása, a költségek csökkentése és a  
hatékonyság növelése érdekében.

Automatizálja az ismétlődő, monoton, eddig manuálisan végzett, alacsony hozzáadott 
értékű feladatokat;
Valós rendszerintegráció nélkül köt össze különböző IT rendszereket;
Csökkenti a munkaerőhiányt a feladatok robotoknak való átadásával;
Lerövidíti a piacra lépéshez szükséges időt;
Komplex funkcionalitást fed le, hosszas informatikai fejlesztés nélkül.

Ez az innovatív technológia −

Jellemző felhasználási területek:

Pénzügyi 
területek 

támogatása

Backoffice 
folyamatok 

kiváltása

Riport 
készítés

HR/onboarding 
 folyamat 

támogatása

Vevő/szállítói 
pénzügyi  

folyamatok

Hivatalos  
dokumentumok 

automatikus 
előállítása



  

Mi volt a jelenlegi helyzetben lévő 2 legnehezebb dolog, amit a veszély- 
helyzet ideje alatt nem, vagy csak nehezen tudtak megoldani a digita- 
lizációval kapcsolatban?

IT biztonság

Dokumentum- 
kezelés

Online  
kommunikáció

Home Office  
infrastruktúra

Nem volt ilyen

2%

9%

16%

20%

59%

Melyek azok a területek, ahol Ön szerint magasabb szintre kéne emelni 
a digitalizációt?

Nincs ilyen

Home Office

Raktározás, logisztika

Nem tudja

Minden terület

Gyártás Könyvelés, pénzügy

Általános 
adminisztráció

28%

3%
5%
5%

8%

10% 28%

23%

Understand. Go beyond. Deliver.
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Dolgoztak vagy dolgoznak külsős IT céggel?

Jellemzően milyen feladatokat szerveznek ki külsős IT cégekhez?

Igen, dolgozunk külsős 
IT céggel.

61%

“ „Nem dolgozunk külsős 
IT céggel.

39%

“ „

Vállalatirányítás

Projektek megoldása

Tanácsadás

Gyártás támogatás

Szoftveres támogatásTöbb terület

Teljes IT kiszervezett

Fejlesztés

Rendszerüzemeltetés

IT support 11%

6%

6%

6%

6%6%

6%

17%

11%

33%
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WWW.MORTOFF.HU1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 
I. torony 3. emelet (Gateway Office Park) sales@mortoff.hu

+36 1 319 55 11

A Mortoff Kft. 2002 óta nyújt IT szolgáltatásokat nagyvállalatoknak. 
A cég tevékenysége a tanácsadástól a fejlesztésen és tesztelésen keresztül a teljes projekt- 
menedzsmentig, az üzleti kérdésektől az informatikai válaszokig terjed. Az elmúlt több, mint 
másfél évtized alatt a Mortoff mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy ügyfeleit a klasszikus IT 
szolgáltatások mellett innovatív termékekkel is támogassa. 
Ennek a törekvésnek köszönhetően olyan egyedi megoldásokkal jelent meg a piacon, melyek a 
nagyvállalatok digitális átalakulását segítik.

Rólunk

• Ismétlődő, manuális 

és jól algoritmizálható 

folyamatok kiváltása 

robotokkal.

RPA 
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

• Valós idejű  

adatgyűjtés és 

 komplex esemény  

feldolgozás.

REACH  
INDUSTRY 4.0

• Tesztek létrehozása  

és futtatása gyorsan, 

minimális technikai 

tudással.

TESTIFY 
TESZTAUTOMATIZÁLÁS

• Beltéri mozgó 

egységek követése,  

analizálása és 

folyamatoptimalizálása.

MITRAS 
 INDOOR TRACKING SYSTEM
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