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A 11 telephelyen működő SEFAG Zrt.-nél 2014 elején vezették be a 
DMSONE Ultimate rendszert, melynek köszönhetően a cég teljes 
iratkezelési folyamata dokumentálttá vált, kiküszöbölve az ennek 
hiányából eredő problémákat. A többszintű jogosultságkezelésnek 
köszönhetően ezentúl a jogosulatlan hozzáférések is kizárhatók, 
miközben az összes dolgozó, a 11 iroda bármelyikéből eléri a 
munkájához szükséges dokumentumokat.

- Mi a legfontosabb előnye az Önök számára 
az elektronikus dokumentumkezelő rendszer 
bevezetésének?

- Németh Sándor, ellenőrzési osztályvezető:  
A DMSONE megoldásának alkalmazása előtt papír alapon 
zajlott a dokumentumkezelés, nem voltak elektronikusan 
támogatott folyamatok. Ha a dokumentálás nem 
zárt vagy teljes körű, adódhatnak problémák, ennek 
a kiküszöbölésére, illetve megelőzésére alkalmas a 
DMSONE Ultimate. A rendszer sajátossága ugyanis, hogy 
minden dokumentált, így a bevezetésnek köszönhetően 
a teljes iratkezelési folyamat az érkeztetéstől a bontáson, 
iktatáson, szignáláson át az irattárazásig követhetővé vált, 
ami nagyon megkönnyíti a visszakereshetőséget, és így a 
munkánkat is. Mivel havonta közel félezer dokumentumot 
kezelünk, ez igen nagy előnyt jelent.
A rendszernek a munkafolyamat-támogatás részét is 
használjuk, így a jóváhagyási folyamatok is ezen keresztül, 
dokumentáltan zajlanak. 
A jogosultságok kezelése is kiemelten fontos számunkra, 
hiszen több telephelyes, nagy cég vagyunk, sokan 
dolgoznak a dokumentumokkal, és problémát is 
jelenthet, ha nincsenek megfelelően definiálva és 
beállítva a hozzáférési szintek. A DMSONE szakembereivel 
alaposan átbeszéltük az elvárásainkat, így mindenki csak a 
munkájához szükséges dokumentumokat látja.

- Milyen más megfontolások játszottak szerepet a 
rendszer bevezetésében? 

 - N.S.: A SEFAG Zrt.-nél 11 telephelyen folytatunk 
dokumentumkezelést, ezért fontos, hogy az egységek 
közti kommunikációt is megkönnyítsük, és a DMSONE 
rendszere ezt is támogatja. 
Emellett erdőgazdálkodóként természetesen a 
környezetterhelés csökkentésének kérdése is kiemelten 
fontos számunkra. A hagyományos működés miatt 
nagyon sok papírt használtunk, azonban a DMS 
rendszer bevezetésének köszönhetően jelentősen 
tudtuk csökkenteni  a sok fénymásolásból adódó 
papírfelhasználást.
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„A rendszer sajátossága, hogy 
minden dokumentált, így 
a bevezetésnek köszönhetően 
a teljes iratkezelési folyamat 
az érkeztetéstől a bontáson, 
iktatáson, szignáláson át 
az irattárazásig követhetővé 
vált, ami nagyon megkönnyíti 
a visszakereshetőséget, és 
így a munkánkat is.” 



- A különböző dokumentumkezelő rendszerek közül 
hogyan esett a választás a DMSONE-ra?

- N.S.: A tulajdonosunk, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
folytatta le a beszerzési eljárást, melynek eredményeként 
több, az MFB-hez tartozó társaságnál is bevezetésre került 
a rendszer. A döntésben több tényező is szerepet játszott. 
A költséghatékonyságon túl elsődleges szempont volt, 
hogy egy olyan megoldást találjunk, amely a mi cégünk 
mellett a többi, MFB Zrt. alatt működő részvénytársaság 
számára is a legalkalmasabb. Így végül többfordulós 
tárgyalást követően esett a választás a DMSONE Ultimate 
rendszerére.

- Hogyan zajlott a bevezetés? 

- N.S.: Az éles indulást komoly felkészülési időszak előzte 
meg. Első lépésben a DMSONE megismerte a cégünk 
működését: hogyan és milyen hierarchiában működünk, 
milyen szervezetek vannak nálunk, ezek hogyan épülnek 
fel és milyen kapcsolatok vannak köztük. Ezt követte 
az oktatás, amelyen minden felhasználó részt vett. Az 
elméleti felkészítést követően mindenki számítógép elé 
tudott ülni, így gyakorlatban is megismerték, és bizonyos 
szintig elsajátították a rendszer működését. A harmadik 
szakasz a tesztidőszak volt, amely során a kollégákkal 
is megismertettük, hogy a különböző iratkezelési 
folyamatok hogyan működnek a dokumentumkezelő 
rendszerben.

- Volt olyan terület a rendszer beállítása során, amihez 
különösen szükség volt a DMSONE szakembereinek 
segítségére?

- N. S.: Ahogy korábban már említettem, a cégünk 
több településen működik, ezért egy olyan rendszert 
kellett kialakítani, amely alkalmas több telephelyes 
dokumentumkezelés digitalizálására, illetve elektronikus 
támogatására. Gondolok itt arra, hogy minden 
irodánkban történik postázás, érkeztetés, és ezek a 
telephelyek egymás között is kommunikálnak. Ezeknek 
a folyamatoknak az összehangolása és dokumentálása 
felvetett néhány kérdést, de a DMSONE kollégái sokat 
segítettek, így sikerült egy hatékony rendszert kialakítani. 

- Ezenkívül volt bármilyen egyedi fejlesztési igény az 
Önök részéről?

- N. S.: Igen, kértük a DMSONE-t, hogy építsenek be a 
folyamatba egy vonalkód-ellenőrző funkciót, nálunk 
ugyanis sok esetben a dokumentumok érkeztetése, 
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„A költséghatékonyságon 
túl elsődleges szempont volt, 
hogy egy olyan megoldást 
találjunk, amely a mi cégünk 
mellett a többi, MFB Zrt. alatt 
működő részvénytársaság 
számára is a legalkalmasabb. 
Így végül többfordulós 
tárgyalást követően esett a 
választás a DMSONE Ultimate 
rendszerére.” 
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bontása és szkennelése időben és térben is elkülönül 
egymástól, ami számos hibalehetőséget rejt magában. 
Mivel nem minden felhasználónak van vonalkódolvasója, 
ezért sokszor manuálisan kell begépelni a vonalkódot, 
így elgépelések lehetnek, emiatt pedig folyamatosan 
ellenőrizni kellett volna, hogy az adott dokumentum 
megtalálta-e a helyét a rendszerben. A kérésünkre 
elkészült a vonalkód-ellenőrző funkció, ami megoldja ezt 
a problémát.  

Annak érdekében, hogy pontosan megvalósuljon az 
igényünk, többször átbeszéltük a DMSONE szakértőivel a 
céljainkat, ennek köszönhetően határidőre el is készült a 
fejlesztés.

- A dokumentumkezelő rendszerekkel szemben 
gyakori követelmény, hogy integrálhatóak legyenek 
más üzleti alkalmazásokkal. Ezzel kapcsolatban mik a 
tapasztalataik?

- N. S.: Nálunk is elvárás volt, hogy az ügyviteli 
rendszerünkkel összekapcsoljuk a dokumentumkezelést, 
a beállításoknak köszönhetően a két rendszer 
problémamentesen működik együtt. 

- A munkatársak egy rövid ideje már használják a 
rendszert a napi munkájukhoz. Mennyi plusz terhet 
jelent ez az informatikai részleg számára? Mivel egy új 
szoftver indulásakor ez gyakran okoz gondot.

- N. S.: A felhasználók önállóan tudják kezelni magát 
a rendszert, így szerencsére azt látjuk, hogy ez nem ró 
plusz terhet az informatikus kollégákra. Természetesen 
egy-két informatikai beállításra szükség volt, így például 
az induláskor telepíteni kellett a tömeges digitalizáláshoz 
beszerzett szkennelőket és vonalkódolvasókat.

- Mit tanácsolna a többi cégnek, akik 
dokumentumkezelő rendszer bevezetése előtt állnak, 
hogyan kezdjenek hozzá?

- N. S.: Talán annyit csak, hogy mindenhol, ahol addig 
papír alapon zajlottak a folyamatok, érdemes átgondolni, 
hogy azok milyen lépésekből állnak össze. Elektronikusan 
ugyanis – a hagyományos módszerrel szemben – 
elválnak egymástól ezek a lépések, gondolok itt például 
a szignálásra, az ügyintézésre vagy az iktatásra. Ha ezek 
a folyamatok egy kézben vannak, egy elektronikus 
dokumentumkezelő rendszerben akkor is külön lépésként 
jelennek meg. Ez szemléletváltást igényel.
Emellett nagyon alaposan át kell gondolni a 
jogosultságokat, hogy kinek, milyen betekintése legyen
az egyes dokumentumokba, hiszen minden szerződés, 
kimenő és bejövő dokumentum megjeleníthető a 
rendszerben.  Az bizonyosan nem jó megoldás, ha egy 
adott szerződést kizárólag egy személy lát, hiszen többen 
dolgoznak vele, azonban nem cél, hogy mindenki minden 
ilyen irattípust lásson. 

- Mit vár a rendszertől néhány hónap múlva?

- N. S.: Még egy kis időnek el kell telnie ahhoz, hogy 
jelentkezzenek a legfontosabb pozitívumok, de mintegy 
fél év múlva már látni fogják a felhasználók, hogy milyen 
nagy előnyt jelent a visszakereshetőség és az, hogy egy-
két kattintással bármelyik dokumentumot meg tudják 
nézni, és azonnal tudnak vele dolgozni.

„…milyen nagy előnyt jelent a 
visszakereshetőség, az, hogy egy-két 
kattintással bármelyik dokumentumot 
meg tudják nézni, és azonnal tudnak vele 
dolgozni.”
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A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-ről 
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. irányításával működő SEFAG Zrt. Somogy erdeinek felén, 80 ezer hektár 
állami tulajdonú erdőterületen gazdálkodik. A sokszínű természeti adottságoknak megfelelően 
változatos erdőállományok adják gazdálkodásának alapját. Amellett, hogy faanyagot biztosítanak a 
társadalom számára, kiemelt feladatuk az erdőállományok megőrzése, amely csak szakszerű munkával, 
a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve lehetséges. Ehhez kellő biztosítékot nyújt 
erdészeik évszázados szakmai törvényekre, tapasztalatokra alapozott munkája.

Az erdőgazdálkodáson túl vadgazdálkodással, fafeldolgozással foglalkoznak, emellett erdei közjóléti, 
turisztikai szolgáltatások biztosítása és a természetvédelem is munkájuk szerves részét képezi.

A DMSONE Ultimate dokumentumkezelő rendszerről
A DMSONE Ultimate elektronikus dokumentum- és folyamatkezelő rendszer komplex megoldást 
jelent közepes és nagyvállalatok számára, alkalmas akár több divízió önálló, de integrált kezelésére 
is. Minden keletkező dokumentumot egy rendszerben kezel, így felgyorsítja a telephelyek, részlegek 
közötti információáramlást, optimalizálja az adminisztrációt, a projektek átláhatóvá, a költségek 
kiszámíthatóvá válnak. A kifejezetten vállalati igényekre kialakított megoldás integrálható egyéb 
üzleti alkalmazásokkal (pl. ERP, CRM és CMS rendszerekkel), így elszigetelt architektúra helyett egy 
felületen érhető el minden információ. Többdimenziós jogosultságpolitikájából adódóan egymástól 
függetlenül szabályozhatók a különböző jogosultsági kategóriák. 
A DMS rendszer kezelőfelülete maximálisan testre szabható, így a vállalat egyedi igényeitől 
függően állítható be, hogy mely adatmezők szerepeljenek rajta. A rendszer emellett egységes 
tartalomkezelést és skálázhatóságot biztosít a felhasználók számára, a tetszőleges szűrési feltételek 
szerint történő adatlekérések pedig nagymértékben hozzájárulnak a szervezeten belüli sikeres vezetői 
döntéshozatalhoz. A szoftver nem csak az ad hoc, hanem az előre definiálható munkafolyamatok 
támogatására is kiválóan alkalmas.
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