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Govern-Son

MAGuNKRóL

A GoveÍn_soff Kít (Mgovern_soíthu ) mmár ]0 éVe végzi á Pák Polgámégled Hvátál
lését a mégÍendeó mégélé!édetséoéÍe TÖbb éves i]zeme[etói

lapaszlaLaíal a háfunk mÓgóí nagy Élálásunk Van a hivaia ban Vé9

A pénzogy folyémátok lélén *€z6n Epászlá alainkát próbállÚk még ha9íÓsilán' egy q Í€ndv€r
ne!álkolása soén lcoNTRoLL)

V6ze1.ll Govéh_son Kn k pd lelkéÍésl még 2004 ben és ]elen eq
s kÓVeiési9e2ódés keÍelében iolyama(ogn az Ónkomán}zal rend€ k€zésaÍ€ ánunk
A szoítveÍ fq €*Gsél a pénzugyi osztály dolgozóin a k b€Von &áVál véqéáú k' ám bdÓs itob azl. hogy
oyán rcnd*eí alkogsÚnk mey lnkább jó és ha9nos frjilsén mulatós és haszonlálan A *oftv.d
pÍóbálluk a íoyamalokhoz gá'rani*k aholszilkgéges Vol az és'edlsllésÉ o( alakibtluk ál az
úgymen eEl Egy él vezérell ben n unkol' oLyat a koln . am l elv€sén há *ná unk és mé9 ha ynÚn kat s

Á ÍendszeÍ freosmeneésél glvesen vál]aljuk akáí rnóknél akár náunk Ná nálunk muláluk bé a
szo'tve( ákko. léheióség Van á hélyi kÓ égákka konzullálÓ és megha]galni a véeményubt a
iapasaa abkól N€m egyszeÍú do og egy pénzugyi szofrv€Íl m€gkni dé mé! tálán anná is nehezebb
bevézelni Ren9e1e9 lepaszlalalol gyú]$nünk egy yen íbladáná kápcso]átba' ám ázl hi9em csak
élönyonkE válhál é0y kÓvélkézó bévezetés soÍén

coNTRoLL PÉNzÜGYl RENDszER lsMERTETÉsE
A íend*el kiaákltásákol á le!íonlosább szémpont á háPnálhalóság vol A 

'€ladálokmégibgáhaásakor tó.ek€dlunk mnél ponIo*bban méqhálábzni a kÍíédum Íendy€tl A szofiv€Í
elkégllé*kol íonl*nak ladonuk holy a n.gy méltékb€n n€ Vállozlássá meg á hivab pénzi4y

KóÍoLb€ ul 25 émb€Í munká]ál éÍini.lle á Íend'el b€veze!ése mellye a cé unk
é0y álálhálóbb és konnyebb.n nyomon kÓvelheló szen€zgl mukédás Voll A kolábbán pápÍ alap.n
vézél€í ny lvántánások m]ndegyikél fregszontéllúk fr után a €ndszeÍb€ meglÖlénl az on ÉÍol1 .dáiok
s|fuklúlá]ánakés ke€ ó íe!ülelének a kiaakná9

kpcso atol teíem€nünk á *ociá is *oftvere ' m. y léhelóVé |ész' á mánuáLis fiunka né kú lÖrénó
adal áNáe( a *!ély kilizelésk soÍán keletkezr ana l kus nyÍVánlaldsok |ékinletében

A váÍosi ÍendeÓjnÉzeben kiálÍlásÍa kedjló vizfui] lélelek €gy inledégen ke.*tjl áutomábkusad
b€kéÍÚ n.ká Énzogy Éndszeláná tkU3 iyLlvánlartásábá

M€glaÉmténuk á kápcsálol á TAÍloAzo arrc) Íendszeéve igy minden múveei a coNTRoLL
ÍendveÍb€n lÓíén k' és csak késóbb kerül az adal átemélásré a TÍG .6ndszeÉbé

A hivatál már 6 éVé nágyk n6tál 9el kálákl(ásakoÍ fe készibnok
|Óbb nlézmény égyidé]ú megoldhaiÓ vot az' hogy e ntézményBk Óná óán
gadálkodhahak VEont egy rend*e.be. keíllnek .ög'lésÉ d ádálok A váÍÓs |giés
kÓ(ségvelésének nyilvánladása eqy rendveÍb€n Va ósulháton meg

A Várcs pénzug! íolyamaiain.k 95%-ál lefed a .€ndszel á fennmáEdó Íé9 k alak|lása ]é]én ég iS
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ÁLTAúNos lsMERTETÉs

szERzÓDÉs NYlLvÁNÍARTÁs
szezÖdések ny lvánládág szé'ódégék kÍonolÓg kus kézélé*'
szénódskÖtési loyámal kÓv€lése übadon definiálhaló ellenózés ponlokkali sz€zödések
pénzogy lélegliésének ligy€lésé] E ó Ényzálok
kez€ésé: (óleézéllsé! vá áások ny VAnlarlása cylljlö '*€uódés' déíiniálág az Blózétés
kól. €z.nség'válá ásl n€m gényLö k ízelésk gyú,lésére: MaÉdványok ny vánlanásai Kóllségv€Iós
táfrÓqalások ny ván1áÍtá9 Énzogy' le!€gulésénék kÓvetésé; Pályáztok ny'vánlaÉága pénzúgyi

|e|iesúésének kÓvelé* KÓtséqveÉs Gryezég; AdalkaEsoal a íökÓnwi és pénzÚqyi moduokka!
Lékérdezésék. ádáeÓ gá la1á9 k stalLszi ká k

J.ll.mzól Egy és kélodálás könyv.és náplók álkálmázása: TÖbb nyton dószák éh8l'áséqe
Könyvelés *mények és a hozábdozÓ élókontkozási ehelÓséq Aulonalkus koiírÉs
íunk.ionális gámákÉ. Adaí€pc$al a geErdas' pÓnzugy. kólségfoloszlás modllokka
LekéÍdaésék adabzolgábtá3ok ntézélénkénl' szeNezel€nkénl. gezódésenkénl
ga kleladalon kéi L tr u sszán onként

J.ll.mzói: szál]llói és VáVöl Pámlák Íó9z1lésé szigol'l számádá3* klaiószám *éÍ^t az Áfa
beva]ásnzk é9 a gyü]lés lehélóségeknek freíéeó éylel€zésseli V€vói számlák álválBl. a
szÁMLÁzAs moduLból A beál(eó számlákól uElványÉndélél nyomLtásá. .mélyen á bánki. vágy
péi2!áÍ kéoyénllés lÓkÓnyv kÓn(Ío2ása s elvégezhe|ó VevÖi és szánó gámlák iklatási
geo ás' éBén yes ltégi é3 ut lVá nyozfui lolyám át nyo mon kÓVeté9q Kote ezercég vá la ás fig ye ése
gállltÓ számláknálá szátródég mégadása €séGn ÁtlEás megblzások ké*ilésq Bank krcnaiok

jogcimhez Í€ndeése a konlirozáshoz] Banki lermi.á kápcsoát
Automáikus lrkónylfeádás] Va uta nemenkénb pénztáÍ kézélégel PénzláÍ € óléqék nyilvánbÍlása
Áulofr alik us e r]eq Visszaváe ezés; LekéÍdezé*k adalszoloá la1á9k

J.llenói: Á szám ák lomáluma és taÍla ma n€gfe el a ÁFA. s számv[€ $Nény' és a 24]1995 (Xl
22 ) PM Énde é1 éló Íásá nák] AU : NélyésbilÓ szám a készilés
számlázás *ezrdéses utemek alaqáni száml'ás

sfréllés álápján (ÖrlénÓ szmláés eheúsége' Trmeges gánla nyomlalás
ehelóség a €ó€ € ké9ibt sámlákÍól Eliket nyomlalá* a számákóL . számá po9tá2á3

€ügegn*é.e] számá nyomrausá |Óbb példányÓs vágy eoy pédányos lapa Ábndó és egyod
*Övegek rrgzné* *blonok selltséqéVél] Tóbb páÍhÚzámrs sámlá sÓeám keze ése számázás
csopoíonkénL LekéÍdezések. adaEzojqáLlatások

'mulalá$kal 
készil a

szüÉs lbLlételéknek mégiélelóén áz inlézmény Vezélés

A timuLlásk kóB: Jele.leg Énzugyi helyzet VeVói

vállalások wlam nt a szézÓdések pénzuqyi utémézés.

'ókónyvikmutatfuok

lel,es rendszeÍ adalbázisáMl a m.gádofr
ÍéséÍe & ntézfrény Énzúgy számvileli

k]nÜévóségekj szálÍló
számllás az klabn számák kÓtelez€íség
.lap]án Kiém€ t e ó Ény2|0k.á íelqy'rjbt
sz€.nIi avÚité*( hlézménY / l€eph€Y /
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inlézel / 9éfoézet széíinh qyÜ]lésék] szabádon définiálhá|á Úlápok a ftlkönyv kónwélés ádfu ból;

Bé*ámoló0lápok ElóÍányzatokés Ié]suéseik

bzonsáq és iqosu[sáq Í€ndgereken k€Égt0l

J oll.roói| H valál és inléz mények {Y rendszeÍbé lÓÍlénó k€zelé* szabadon defin á haló mulalók:
*eNeeti €gységré' lépcsó3 kö bégfe Gzlás

n|ézmény/v€ruael sznlú íébsnásot Aulomáhkus íókÓn}v' íeadás: KÖ[sagléloszlás llslák akáÍ
íélo*tási lépésenkánt Excél és HTML éxpod á széN€zéf .gység6k részéE _ *6N.zBt sz.uódés

RENoszERPARAMÉTEREK

A rendszer kalakllágkor lÖÍekedunk a ubad íelha*nálásü goftveGk a ka mazásáB lgy is
6ókken1ve d mduó kol(ségekel A teles Íend*eÍ webs (*hnológé alapok iyugszik Fonlosnák
iáliolluk hogy klieng oldalon á ÍBndszel hásznáátá né igényéljén áz ntemél ExpoléEn klvolsémhr

A2 ntézmény€k á sájál épo€tokM ntémélén
pogÍamol ÍeÍméselesen d eléés neolelelÓ

Adalbázs kezelés MysoL Dalabase
Foíáskód PNP scnpt Lánguágé ás JAVA
WebgeNeÍ: Apéche WebseNeÍ

AJANLATI Án

REFERENclÁK

Paks VáÍ6 Po gáÍmsleÍi Hivaia]

Dunaíó dVáÍ Város Pol9ám6sl€Íi

Há á Íend*€l sméde$jéVél kápcsoánán kédé3úk v6n.

éléóel'áségek Va ámelyikén
E.ma zu sch áq janos@govéÍn_soil hu Tel o5]2 o_3 33_7034

léÍeh leressenel meo a rovetlezó


