
Papírmentes 
könyvelőiroda
A könyvelői feladatok és folyamatok változásáról és az új
szemléletű ügyfélkiszolgálásról beszéltünk az RSM Hungary
Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. partner, 
vezérigazgató-helyettesével, Héhn Miklóssal.

Többféle technológiai és piaci ten-

dencia is nyomás alá helyezi a kis

könyvelő irodákat a nagyon köze-

li jövőben. A hagyományos „fapa-

dos”, bevallásokra és adókra fóku-

száló külső könyvelői modell létjo-

gosultsága egygosultsága egyre inkább megkér-

dőjeleződik. Megoldásként a szol-

gáltatási paletta platform jellegű

bővítése és a könyvelői szolgálta-

tás a vállalati működésbe történő

mélyebb integrálódása szolgálhat.

Hosszú évek során a hazai számvi-

teli szolgáltatók különleges szeteli szolgáltatók különleges szere-

pet vívtak ki maguknak a vállala-

tok – főleg a KKV-k – körében. O-

lyan bizalmi szerepet töltenek be,

akik védőpajzsként szolgálnak az

adóhatósággal szemben. A hazai

adózási környezet sokszínűsége és

időnidőnként nyakatekert alkalmazása

miatt a vállalatvezetőknek igazi 

kincs a könyvelő aki képes minden

bevallást időre helyesen elkészíteni,

nyomon követi a változásokat, az-

az megszabadítja őket egy hatal-

mas nyűgtől. A hazai adózási ter-

hek, különös tekintettel a béhek, különös tekintettel a bérek ter-

hei miatt a könyvelő egyben a leg-

belső bizalmi kör tagja is, aki min-

dent tud, és elsődleges segítő a még

működőképes költségoptimalizálás

kialakításában. Folytatás 3. oldalon
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A fapados 
könyvelés halála

Mik voltak azok az okok, ami 
miatt elkezdtek a digitalizációs
megoldások irányában gondol-
kodni? 
A vállalat szolgáltatásainak papír

alapú dokumentációja meglehe-

tősen nagy, gondoljunk csak atősen nagy, gondoljunk csak arra, 

hogy a szerződéseket, számlákat,

egyéb bizonylatokat mind papír 

alapon kapjuk meg  az ügyfelek-

től. Mivel a vállalat az évek alatt

folyamatosan bővülő ügyfélkörrel

működik papír alapú dokumentu-

momokat kezelve és tárolva, így a 

cégvezetés részéről megfogalma-

zódott az igény arra vonatkozóan,

hogy ezt a nagy mennyiségű pa-

pír feldolgozását elektronikus for-

mában lenne célszerű megtenni.

Terveink szerint így hatékonyabbá

tehető a muntehető a munkavégzés és köny-

nyebben kezelhetővé válnak az

iratok a munkatársak számára is.

A cél az volt, hogy a beérkező és 

keletkező anyagokat egy közpon-

ti helyen tároljuk digitálisan úgy, 

hogy minden munkatárs – a jogo-

sultságokat kezelve – bárhol hozzá-

férjen a munkájához  szükséges 

dokumentumokhoz,ezzel elkerülve

az e-mail-es az e-mail-es kommunikáció hátrá-

nyait is. A napi operatív munka 

gördülékenységének támogatá-

saként elvárásként fogalmazódott

meg a munkafolyamatok centrali-

zált kezelése és akár az ügyfelek 

számára is belépés biztosítása a

dokumentumdokumentumkezelő rendszerbe.

Hogyan történt a céloknak meg-
felelő megoldás kiválasztása?
A fenti igények megfogalmazása 

után felmértük a piacon lévő lehe-

tőségeket és 2014-ben a REVOLU-

TION-től megvásároltuk az M-Files 

dokumentumdokumentumkezelő és folyamat-

menedzsment rendszert, amellyel

nem csak az iratok tárolását, ha-

nem egyéb... Folytatás 2. oldalon
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tevékenységek támogatását is 

meg tudták valósítani. Az M-Files

egy felhasználóbarát, gyorsan

tanulható és könnyen kezelhető

rendszer. A bevezetést a saját 

informatikai csapat végezte, a

REREVOLUTION szakértő támogatá-

sával.

Hogyan alakították ki az elek-
tronikus dokumentum 
kezelésüket?
Az M-Files licencek megvás-

árlása és az adminisztrá-

tori oktatások megtartá-tori oktatások megtartá-

sa után felmértük, hogy

milyen dokumentumtípus

anik vannak, továbbá azt,

hogy ezeket milyen jellem-

zőkkel szükséges felruházni.

(Például szerződés típus esetén 

jellemzőjellemzőként meghatározhatók:

 a neve, a vevő, a tárgya, az alá-

írás dátuma, a kapcsolat tartó és

a projekt.) Az M-Files gyorsan ke-

res a névben, a jellemzőkben és

magukban a fájlokban is,valamint

az ellemzők segítségével a doku-

mentumok különböző szemmentumok különböző szempontok

szerint csoportosíthatók,ellenben

az egy logikát követő mappastruk-

túrával. A különböző operatív fe-

ladatokat végző munkatársak a 

szokásaiknak megfele lő rendezési

elveket követve többféleképpen 

rrendszerezhetik a dokumentuma-

ikat. Az irattípusokon felül megha-

tározásra került, hogy milyen egyéb

információkat kívánunk a rendszer-

ben tárolni, mint például a vevők, 

szállítók, kapcsolattartók és projek-

tek adatai. Ezen felmérés után ki-

alakult az M-Files Ialakult az M-Files Irattár szerkezet.

A vállalat üzletpolitikája az ügyvi-

teli fegyelem betartása: pontos, 

gyors és áttekinthető bizonylatá-

ramlás a határidők betartása mel-

lett, amelyet az alkalmazottaktól

és az ügyfelektől egyaránt elvár. 

A saját belső folyamataink felmé-A saját belső folyamataink felmé-
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és ez után a munkafolyamatok is 

beépítésre kerültek az M-Filesba a

szükséges értesítési és jogosultsági

beállításokkal együtt. Alapvetően

az M-Files az RSM Hungary Zrt.

belső használati rendszere, azon-

ban kihasználva a lehetőségeban kihasználva a lehetőségeket, 

mobilapplikáción és webes felü-

leten is elérhető. Az ügyfeleink 
számára többletszolgáltatásként
megnyitottuk az M-Files rendsze-
rét, azaz lehetőséget nyújtunk
arra, hogy az adott szervezet a 
ssaját anyagait szintén ebbe a 
rendszerbe töltse fel és kezelje. 
2014 -ben kezdtük el az M-Files-ban

kialakítani a folyamatainkat, először

kevesebb dokumentumtípussal és

kevesebb munkafolyamattal, majd

majd a tapasztalatokat felhasznál-

va bővítettük tovább a va bővítettük tovább a rendszert.

Mik a gyakorlati tapasztalatok 
az elektronikus dokumentum-
kezeléssel kapcsolatban?
Kialakult a papírmentes iroda, a-

melynek eredményeképpen az i-

rodákban komfortosabbá vált a

munmunkavégzés, hiszen nem kellett 

a papíralapú dokumentumok ren-

dezésével foglalkozni. Mivel az a-

datok központilag, elektronikusan

vannak tárolva, továbbá webes

felületen és alkalmazáson keresz-

tül is elérhető, így bármely mun-

katárs bárhonnan képes a felada-

tát ellátni. A belső folyamatok be-

építésével követhetőbbé váltak

a feladatok, továbbá az is, hogy

 melyik mun melyik munkatársnak milyen ha

  táridővel milyen feladatokat

     kell, hogy elvé gezzen és azo-

    kat mikor tette meg. A do-

    kumentumok egy példá-

     nyban léteznek, a verziók

     felhasználóhoz kötve, a

          módosításokat eltárolva

     vissza kereshetők, így a 

    rendszer biztonságosan

    használható akár nem egy

    fizikai helyszínről is. Távoli el-

  éréssel a rugalmas munka-

   végzés lehetősége is  megnyílt

a muna munkavállalók számára, vala-

mint a vezetők akár mobil esz-

közökről is jóváhagyhatják a be-

jövő számlákat, ami jelentősen

felgyorsítja az ügymenetet. 

Az M-Files a legtöbb korszerű 
rendszerrel összeköthető, mint a
REREVOLUTION deep.erp, vagy a
Microso Dynamics NAV.

„A papír alapú dokumentumok 
jelenleg már csak a recepcióig érkeznek

be, ahol szkennelik és feltöltik a dokumentumokat

az M-Files rendszerébe. A könyvelők már nem érintkez-

nek papír  alapon a bizonylatokkal, kizárólag elektronikus úton.

 A könyvelés már az M-Files alapján történik, munkafolyamato-

kkat használva. Amennyiben  szükséges, a fizikai dokumen-

tumok az M-Files dokumentum jellemzőiben tárolt

 generált iktatószám alapján  kereshetők vissza,

 és ez alapján kerülnek archiválásra is.“

Köszönet a
RSM Hungary
Adótanácsadó és
Pénzügyi Szolgáltató Zrt. -nek
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Az M-Files dokumentum és folya-

matkezelő rendszer hatékony meg

megoldás könyvelőirodájának.

Ingyenes tanácsadás:

Horváth Erzsébet tanácsadó

+36 30 239 7157

erzsebeerzsebet.horvath@revolution.hu



Fapados könyvelés halála folytatás

Bármilyen furcsa kifejezés, én ezt a

helyzetet hosszú évek óta a „jó köny-

velő csapdájának” tartom. A bizal-

mi könyvelő ugyanis fontosságá-

ban mindent megelőz, és bármit

legyőz. legyőz. Sajnos ezzel a változás és

haladás gátját is képezheti. Pedig

a változás és a fejlődés megállítha-

tatlan, nem a jövő, hanem a jelen.

Gondoljunk csak bele, hány hely-

ről is nehezedik nyomás a számvi-

teli szolgáltatókra, melyek mindegy-

iike egyenként is hatalmas kihívás,

nemhogy egyszerre. 

Először is  az állam azon törekvése,

hogy minden gazdasági tevékeny-

ségünkbe bele lásson és ráadásul 

valós időben. Ma már többségé-

ben nem a könyvelőnk készíti az 

SZJA bevallásainSZJA bevallásainkat, pedig szó sze-

rint néhány éve még ez egy fontos

könyvelői feladat volt. Másodszor is

kiemelten fontos a technológiai 

nyomás. Hogyan jelent ez veszélyt

a „fapados könyvelésre”? Túl sokat

halljuk mostanában a mesterséges

intelligencia kifejezésintelligencia kifejezést.  Hatalmas

adatamennyiségeken alapuló e-

lemzések, mintázatok keresése és

azokból következtetések levonása,

hasznosítása, vagy az alapján tör-

ténő automatizálás. Harmadik té-

nyező ahonnan növekszik a váltás-

kkényszer, az maga az Ügyfél, a KKV

vállalatok köre. A piaci verseny egy-

re integráltabb rendszerek haszná-

latát követeli meg. Igaz vállalatirá-

nyítási szover pedig külső könyve-

lő szoverrel nincsen. A könyvelők-

Számviteli szolgáltatást nyújtó cégekre 
nehezedő nyomások iránya

nek a KKV szektorban is a vállalati

szovert kell használniuk. A könyve-

lési tételek 80%-a automatikusan

készül most is. Hiszen a vállalati kont-

rolling legfontosabb és végső for-

rása a könyvelés.

MiMivel lehet készülni és tovább-
lépni?
Bár nem túl fényes a lefestett jövő-

kép, de nézzük meg, hogy mit le-

het tenni, hogy a jövő ne legyen

ilyen sötét? A megoldás a szolgál-

tatások szélesítése és közelítése az

új elváúj elvárásokhoz. Ez segíthet eltávo-

lodni attól a veszélyzónától, ami a

fent említett erők várhatóan beda-

rálnak. Ennek több módja is van, 

ki-ki habitusa és elszántsága alap-

ján válogathat. Az alábbi gondo-

latokat nem én találtam ki, hanem

sisikeres partnereinket megfigyelve

írtam össze:

• A legegyszerűbb megoldásnak

tűnik egy vagy két vállalatirányítási

rendszer számviteli területét meg-

tanulni, és a változások mellé állni.

Sok időbe és energiába telik, de a

specializált tudás az én tapasztala-specializált tudás az én tapasztala-

tom szerint mindig megtérül. Kép-

zeljék el azt a helyzetet, ha meg-

tanulnák például a REVOLUTION 

deep.erp számviteli moduljait és 

kontrolling lehetőségeit használni.

Azoknál a vállaltoknál ahol ez a 

rrendszer használatban van, de nem

igényelnek főállású könyvelőt bő-

vített szolgáltatással léphetnek fel.

Bővített szolgáltatásokról akkor be-

szélhetünk, ha az adott rendszerben

proaktívan kialakítanak kontrolling

alapokat, jóváhagyási modelleket,

melyemelyeket készen tudnak nyújtani

az ügyfeleiknek.

• Ésszerű tovább lépési lehetőség,

ha Önök és az Önök által kiválasz-

tott, megtanult, előkészített 1-2 szo-

ver profiljába vágó további cége-

ket keresnek meg, és Önök mutat-

ják be a továbblépés lehetőségétják be a továbblépés lehetőségét.  

• A harmadik szint a kiválasztott 

vállalatirányítási platformon nyújta-

nak szolgáltatást ügyfeleiknek. Nem

várják meg, hogy a lehetséges ügy-

felek keresik meg Önöket és akkor

bedolgoznak az adott rendszerbe. 

E helyett Önök alakítják ki a szolgál-E helyett Önök alakítják ki a szolgál-

tatást a rendszerrel és infrastruktú-

rával együtt. 

Az ilyen jellegű, emelt szintű szolgál

tatással teljesen más tárgyalási po-

zíciók alakulnak ki. A szolgáltató le-

bontja vagy legalább csökkenti az

 Ügyfél belépési ellenállását,  Ügyfél belépési ellenállását, korlá-

tait. Egy szolgáltatás, ami gyorsan

(napokon belül) indítható vonzó 

alternatíva.

A változás ellen ható erők és a 
konszolidáció.
Mi a probléma mindezzel? Sok i-

dőt, enedőt, energiát és pénzt igényel,rá-

adásul a tudás több területről szük-

séges. Informatika, rendszer üze-

meltetés, könyvelés, kontrolling, fo-

lyamat kialakítás, Excel mágia, mar-

keting. A könyvelő irodák pedig ki-

csik, befektetési lehetőségeik és 

eerőforrásaik nem elegendők. Eb-

ből fakad az utolsó gondolatom:

a mikro cégek nem versenyképe-

sek a jövő szolgáltatási piacán. Eny-

nyi tudás, energia, idő, pénz csak

akkor áll rendelkezésre, ha össze-

fognak, mert csak erősebb cégek

kképesek a jövőbe fektetni.

Juhász Zsolt
Partner, kereskedelmi igazgató
REVOLUTION Soware

Modern szolgáltatás a deep.erp-vel.

Ingyenes tanácsadás:

Horváth Erzsébet tanácsadó

+36 30 239 7157

erzsebet.horvath@revolution.hu
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A Kiadványt készítette:
REVOLUTION Soware K.

+36 1 461-8030

Elérhetőségek:
1133 Budapest, Váci út 76.

websales@revolution.hu

www.revolution.hu

 

Mi is az a “zöld
könyvelés”?
Mindennapi életünkben egyre
többször és több helyen hallunk
a “zöld” gondolkodásról. Ez alól
nem kivétel a könyvelés sem. 
Ezen filozófia egyik képviselője
Kozma Adrienn számviteli tanács-
adóadó, a Ceeport K. ügyvezetője.
Nemzetközi könyvelőirodánál szer-

zett tapasztalataimra építve új 

szemlélettel tekintek a szakmámra,

ahol az előttünk álló kihívásokra 

lehetőségként tekintek. Akár saját

könyvelőirodámban, akár korábbi

munmunkahelyemen - egy hazai ruhá-

zati bolthálózat főkönyvelőjeként - 

kerestem azokat a megoldásokat,

amivel hatékonyabban és bizton-

ságosabban végezhetem a mun-

kám. 

Mik ezek az eszközök?
Vállalati főkönyvelőként azzal a ma-

napság még nagyon gyanapság még nagyon gyakori prob-

lémával szembesültem, hogy a pa-

píralapú bizonylatok feldolgozása,

boltok elszámoltatása, számla en-

gedélyezés lassú és nehézkes, ezért

bevezettük a bizonylatok elektro-

nikus feldolgozását, valamint az 

egységes vállalatiegységes vállalatirányítási rendszer-

be az elszámolások 1 az 1-ben elek-

tronikusan érkeztek be, kiküszöböl-

ve a manuális rögzítésből eredő hi-

bákat. A beérkezett számlákat az 

adatgögzítők szkennelték egy köz-

 

ponti helyre. A további munkafo-

lyamatok már innen történtek, amit

folyamatosan követni tudunk, hogy

ki, mikor végezte el munkáját. Meg-

szűnt a papírpazarlás és szállítás, 

mert elektronikusan az adatok ren-

deldelkezésre álltak, az irodán kívülről,

akár okoseszközökről is.

Hogy miért “zöld könyvelés”?
Mert rengeteg erőforrást takarít-

hatunk meg (anyagi, humán), 

amellett, hogy gyorsabb és bizton-

ságosabb  munkafolyamatokat

alakítahtunk ki, ha elektalakítahtunk ki, ha elektronikus do-

kumentumfeldolgozást vezettünk

be és ügyfeleinktől is ezt várjuk el.

Kozma Adrienn 
Számviteli tanácsadót
CEEPORT K. ügyvezetője
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Valós időben könyvelő 
rendszer vagy főkönyvi
feladások hó végén?

A hőskor (vagy őskor):
Az ERP rendszerek hőskorában a 

rendszerek többsége feladásokon

keresztül működött. A számlázás és

készletgazdálkodásban zajlott a 

napi szintű munka. Beszerzések, el-

adások, adások, raktári mozgások. Hó vé-

gén ezekből a modulokból a köny-

velő kontroljával megtörténtek a 

feladások a pénzügyi és számviteli

modulok felé.  Jobb esetben ez 

megtörtént egy lépésben. Rosszabb

esetben akár láncoltan több mo-

dulodulokon átívelően is végig kellett 

vinni az adatokat. Kedvelték ezt

a modellt, mert erős kontrol alatt

tarthatták a számviteli adatokat.

A tudtuk nélkül semmi sem került 

be automatikusan a számvitelbe.

Ha valamit hibázott a felhasználó a

számlázás vagy készletmozgatás 

során, azt egyszerűen kijavította és

úgy engedte a „saját moduljába”. 

Az új hullám:
A mai korszerű erp rendszerek (a 

REVOLUTION deep.erp rendszer is 

ilyen) valós időben ilyen) valós időben könyvelő rend-

szerek, azaz amit a felhasználók 

(jellemzően nem könyvelők) az -

analitikus modulokban, a számlá-

zásban, készletgazdálkodásban 

bizonylatot rögzítenek, az automa-

tikusan, azonnal könyvelésre kerül.

AkAkkor most eltűnt a könyvelő 
kontrol lehetősége? 
A kontrol valójában megmarad, 

csak korábban történik meg. A

könyvelő aktívan részt vesz a rend-

szer előzetes paraméterezésében,

ahol beállításra kerülnek azok a fő-

kkönyvi számok, naplók, költséghe-

lyek és egyéb paraméterek, amik

alapján  az egyes bizonylatok 

könyvelésre kerülnek. 

Kinek jó ez? Mit nyerünk vele?
Minden azonnal a helyére kerül. 

A cégek vezetői, a kontrollerek az

erp adatait valós idejűen tudják 

elemezni és biztosak lehetnek ben-

ne, hogy az analitika és a főkönyv

megegyezik. Egy banki utaláshoz megegyezik. Egy banki utaláshoz 

sem kell megvárni egy feladást, 

hogy az új készlet bevétel számla

elutalható legyen. Miért nem ma-

radhat a régi megoldás – hiszen 

azt megszoktam? Az elmúlt évek-

ben az üzleti élet, a gazdasági

döntések átfutása felgyorsuldöntések átfutása felgyorsult. Ma

már egy döntéshozónak nincse-

nek napjai, sőt néha még órái

sem, hogy a döntéshez szükséges

adatokat megkapja. Az azonnali,

naprakész elemzést a valós idejű 

rendszerek tudják megadni. 
  
Szalóki László
Partner, ügyvezető igazgató
REVOLUTION Soware


