
A felhasználói felületek és az Excel 
kalkulációk fejlesztői kompetencia nélkül, 
a megrendelő által is könnyen 
módosíthatók.

Ügyviteli hatékonyság, skálázhatóság 
és átláthatóság növekedése, adatok 
visszakövethetősége.

* https://londonlovesbusiness.com/how-much-time-do-workers-spend-in-excel-every-day/

Pénzügyi digitalizáció
Hatékonyságnövelés és költségcsökkentés

az Excel alapú folyamatok automatizálásával

Az Excel-alapú ügyvitel kihívásai

MI A MEGOLDÁS?

Excel-alapú folyamatok
nagyvállalati alkalmazásba 

csomagolva

Modern, kényelmes, gyorsan módosítható 
webes felhasználói felület és az Excel

mint mögöttes üzleti logikai réteg

Technológiai architektúra:
Egyedi Excel-alapú alkalmazás

Felhasználási példák

ÉRDEKLI A MEGOLDÁS?

Lépjen kapcsolatba velünk!

Adattárolás

Azure Storage Microsoft SQL Server

Excel fájlok Adatbázis

On-prem, Azure Cloud
és Microsoft 365

támogatás

Automatizált és
egységes folyamatok

kialakítása

Emberi hibák
minimalizálása

Sharepoint, OneDrive
és Google Drive

támogatás

Az adott vállalat
üzleti logikájára

szabott

Testre szabható,
intuitív és átlátható

felület

Országokon átívelő,
párhuzamos munka

támogatása

Tovább

• M365 vs. desktop Office függvények közti eltérések

• MS Excel verziókezelési nehézségek

• Manuális ellenőrzési hibák

• Hibás bevitel, másolási hiba, felülírás, validációk hiánya

• Eltérő felhasználói hozzáférésekből adódó hibák 

• Sok egyénileg tárolt file – nagy információveszteség

A komplexitás egy adott ponton túlnő a megengedhető 
költségeken, adminisztráción, a munkakörök számán és az 
átláthatóságon.

• Átláthatatlanul sok Excel-t kiváltó egyedi alkalmazás és 
sziget rendszer.

• Robosztus rendszerek hosszú átfutási idővel, növekvő 
fenntartási költségekkel. 

• Körülményes frissítési ciklusok és változáskezelési 
folyamat

• A gyors technológiai fejlődés miatt a szoftverek 
életciklusa rövidül

Az Excel-lel való munka időigényes

Pénzügyi területen dolgozók átlagosan 2,5-3 órát töltenek 
a táblázatok mellett.*

Technikai és manuális problémák
sokaságaEgyedi célrendszerek túlburjánzása

Az üzleti igényekkel radikálisan nő
az Excel komplexitása

Frontend
komponens

Backend
komponens

Kalkulációs
komponens

Felhasználó
böngészője

Azure
Kubernetes
Service

Bérszámfejtés, teljesítménybérezés

Pénzügyi termék fejlesztés

Partner és szállító minősítés

Teljesítményértékelés, jutalékszámítás

Tervezési és kontrolling rendszer

Elszámolások (pl. utazási elszámolás)

Transzferárazás

Adókalkuláció, kockázatkezelés

Kalkulációs logika betöltésének folyamata
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Elküldi a jelenleg használt 
Excel fájlokat (Input Excel)

Felkészíti az input Excelt, hogy 
a motor is használni tudja

Implementálja a számításokat 
a megfelelő helyre a készülő 
szoftverben

Ellenőrzi a számítások 
helyességét, szükség esetén 
korrigálja az input Excelt

Kész!

FejlesztőAdminisztrátor
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ás Letölti az input Excelt 
a rendszerből

Végrehajtja benne 
a módosításokat

Feltölti az új Excel 
fájlt, és a rendszer 
azt használja

Kész!

Adminisztrátor

https://www.allwin.hu/kapcsolat

