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A PARTNER 
 
 
A STAMPA Group egy svájci székhelyű pénzügyi tanácsadó vállalat, akik 
2002 óta tevékenykednek a piacon. Fő profiljuk a pénzügyi vezetők 
munkájának segítése a nemzetközi pénzügyi standardok 
figyelembevételével, valamint vállalati teljesítmény-menedzsment 
megoldások biztosítása. 
 
 
ELVÁRÁSOK:  
• Egyszerű, felhasználóbarát TimeSheet, illetve szabadságkezelő 

rendszer kialakítása  
• A papír alapú adminisztráció helyettesítése digitális 

megoldásokkal 
• Egységes kommunikációs felület minden dolgozó számára 
• Többnyelvű felhasználói felület 
• Feladatkezelő rendszer 50 felhasználó felett 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	
 
IPARÁG:  

• Pénzügyi tanácsadás 
 
PLATFORM:  

• Microsoft Windows 
 

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK:  
• Felhasználóbarát 
• Aktuális & átfogó szakértelem 
• Feladatkezelésre optimalizált funkciók 
• Problémamentes testreszabhatóság 

 
TECHNOLÓGIA:  

• Microsoft Office 
• SharePoint Server 2013 
• Microsoft .NET 
• AngularJS 

 
 
 

ESETTANULMÁNY 
CRM + Feladatkezelő + TimeSheet rendszer bevezetése a STAMPA Group-nál   

Tények 
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A HYPERTEAM MEGOLDÁSA: 
Folyamatautomatizált ügyviteli támogató szoftver (CRM) bevezetése, egyedi fejlesztése 

A STAMPA igényeire szabott CRM rendszer fő célja, hogy egységes rendszerben kezelje a cég 
alkalmazottainak aktivitásait, emellett támogatást kell nyújtania a rendszerben lévő adatok 
különböző szempontok szerinti lekérdezhetőségében, illetve ezek exportálhatóságában. Ezáltal 
a CRM-rendszerbe azok az adatok kerülnek, melyek az egész szervezet számára fontosak, illetve 
szorosan kötődnek az egyes kollégák munkaidejéhez, feladatleosztásához. 
A kialakításra került rendszer fő funkciói: 

• Ticketing modul – hibabejelentés 
• Szabadságnyilvántartás 
• Feladatkezelés 
• Felhasználó adatbázis 
• Riportok generálása 

 
KÉPERNYŐFOTÓK A RENDSZERRŐL: 
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HYPERTEAM 
 

A HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft dinamikusan fejlődő, magyar alapítású és tulajdonú tanácsadó- 
és szoftverfejlesztő cég, mely több mint 10 éves múlttal rendelkezik. Legfőbb célunk, hogy Ügyfeleinknél feltárjuk 
a működésben rejlő rejtett tartalékokat és a tényleges ügyfélértéket szállító folyamatvagyont értékteremtő 
eszközként partnereink kezébe adjuk.  

Szakembereink elkötelezettek a folyamatközpontú üzleti gondolkodás, a folyamatok állandó fejlesztése, az 
eredményközpontú folyamatmenedzsment és ezek legkorszerűbb informatikai támogatással való megvalósítása 
mellett.  

Megalakulásunk óta mindig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a piacot egy lépéssel megelőzve úttörők 
legyünk az új technológiák, trendek, módszertanok, eszközök bevezetésében és alkalmazásában. Ennek érdekében 
folyamatosan tanulunk, fejlesztjük tudásunkat és kutatjuk a külföldi legújabb trendeket, hogy ezt beépítve 
munkánkba tényleges versenyelőnyt jelentő szolgáltatást nyújthassunk Ügyfeleinknek. 

Folyamatfejlesztési projektjeinkben az elmúlt években olyan vezető szoftverekkel dolgozunk, melyek közül 
elmondható, hogy az egyiknek egész Magyarországon, de akár a Kelet-európai régióban is mi vagyunk a kiemelkedő 
szakértői, jelentős megoldási előnyt kínálva ezáltal Ügyfeleinknek hasonló profillal működő versenytársainkhoz 
képest. 

Büszkén mondhatjuk el, hogy az elmúlt években Magyarország legnagyobb vállalatait támogattuk munkánkkal, a 
pénzintézetektől kezdve a gyógyszeripari, az állami intézményeken át gyártó-termelő és szolgáltató szektorban 
egyaránt. 

Először az Európai, majd a tengerentúli (Egyesült Államok) piacra lépés és terjeszkedés is szerepet kapott 
stratégiánkban. Ennek érdekében jelentős partneri kapcsolatokat ápolunk a környező országokban működő olyan 
vállalatokkal, melyekről elmondható, hogy szakmai kompetenciáink tökéletesen kiegészítik egymást.  

2013-ban alapítottuk HyperTeam USA leányvállalatunkat, mellyel tényleges amerikai piacra lépésünket indítottuk 
el. Úgy látjuk, hogy az amerikai piac is hatalmas lehetőségeket rejt számunkra, bizonyos területeken kiemelkedő 
szakértelmünk ott is helytálló, hiánypótló. 

Elsődleges célunk, hogy hazai szakmai sikereinkhez hasonlóan a jövőben minél több külföldi szervezetet is 
támogassunk munkánkkal… 

	


