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1986-ban kérték fel Hossó Antalt a Katona

téri ABC áruház vezetésére, ami akkor még

az Eger és Vidéke ÁFÉSZ boltjaként

üzemelt.

A rendszerváltást követően a Katona téri

ABC Áruházat egyéni vállalkozóként

üzemeltette tovább, majd 1997-ben

megalapították a Hossó ABC Kft.-t, amely

azóta is családi vállalkozásként működik.

Ma már az alapító Antal fia, Hossó Zsolt

vezeti az üzletet.

Idáig több, mint 200 tanuló fordult már

meg a boltban, és sokan itt is maradtak az

iskola elvégzése után.

Elmondásuk szerint a Hossó ABC Egernek

ugyanúgy ikonikus része, mint a vár, a

kórház, a minaret vagy a Dobó szobor.

MINIÜGYVITEL

BEVEZETÉSE
A HOSSÓ ABC KFT.-NÉL

A klasszikus formában
kiskereskedelmi tevékeny-
séget folytató cégeknél
használt pénzügy–számviteli és
tárgyi eszköz nyilvántartó
modul az integrált
vállalatirányítási programban.

Az E-ERP vállalatirányítási rendszer különböző moduljainak a használatára van lehetőség

egyben és egymástól külön-külön is. A nagy partnereink többsége már évek óta

megelégedett felhasználója a rendszerbe integrálható ügyviteli modulnak, de az elmúlt

időben előfordult, hogy a működésében kisebbnek tekinthető cégek is sikeresen

implementálták a gyakorlatukba a Logbord könyvelői programját.

„A kereskedelmi folyamataink
jobban átláthatók, könnyebben
kezelhetőek lettek, és a változó
idők által elénk támasztott
elvárásoknak is naprakészen
megfelelünk így, hogy január
óta a teljes könyvelést az E-ERP-
ben vezetjük.”

— Szecskó Attiláné Hossó Anita
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ÜZLETI PROBLÉMA
A Hossó ABC részéről már évekkel korábban

megfogalmazódott az igény arra, hogy a

könyvelői csapat áttérjen a korábbi

programról a Logbord ügyviteli moduljának a

használatára. A végső elhatározás 2020-ban

született meg ezzel kapcsolatosan, így a

szükséges paraméterezést és a kollégák

oktatását elvégezve a 2021-es évet már a

kereskedelmi programmal integrált

rendszerben tudták megkezdeni.

Az alapproblémát a Hossó ABC-nél is az

jelentette, mint a partnereink többségénél

korábban, hogy egyetlen integrált rendszert

akarnak használni az egész vállalatban, ami

nem igényel különféle interfészt, vagy

adatmigrálást a programok között.
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A korábbi működésben nem lehetett

egyeztetni a szállítói bevételezéseket a

később megküldött számlákkal, de nem volt

lehetőség a napi bolti forgalom azonnali

könyvelésére sem, melyre a megoldást a

Logbord programja jelentette.

ÜZLETI HELYZET

A Hossó ABC egy Eger központjában
(a Piaccsarnok közvetlen
szomszédjában) található áruház,
mely jelenleg ezt az egy egységet
üzemelteti. A Logbord kereskedelmi
és ügyviteli rendszere mellett már

több éve használják cégünk
webshopját is.
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MEGOLDÁS
A cégvezetés nem is gondolkodott másik

könyvelői program használatán, mivel a

kereskedelmi rendszerben alkalmazott

programmodulokat tökéletesen kiegészíti a

Logbord integrált vállalatirányítási

rendszere.

A bevezetés óta még csupán másfél hónap

telt el, de az első egyeztetések a Hossó ABC

munkatársaival már a 2020-as év tavaszán

megtörténtek. A Logbord szoftverfejlesztési

tanácsadói először októberben mérték fel az

igényeket, hogy milyen egyedi, sajátos

paraméterekkel kell előkészíteni a

programfelületet.

A három fős könyvelői csapat oktatása a

koronavírus-járvány második hullámának

terjedése miatt teljes egészében online

valósult meg, amely szintén egy újdonság

volt a számunkra, ugyanis korábban minden

partner bevezetése személyes helyszíni

oktatással történt.
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ELŐNYÖK

• Integrált rendszer
használata

• Online, felhő alapú
program, minden adat
azonnal megjelenik,

• Adóbevallást módosító
tételek importja a NAV
ÁNYK programjába

• Tárgyi eszköz nyilván-
tartás, automatikus ér-
tékcsökkenés számítás

4 HOSSÓ ABC MINIÜGYVITEL



EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK

Elmondható, hogy sikeresen zárult a Hossó

ABC könyvelői csapatának az ügyviteli

bevezetése, és hatékonyan lehetett a

mindennapi folyamataikba implementálni a

nagykereskedelmi tevékenységet folytató

ügyfeleink által már több éve alkalmazott

programmodul testreszabott változatát is. A

legtöbb funkciót beépítve a munkamenetbe,

megkönnyítettük a könyvelői csapat mun-

káját, összehangoltabbá tettük a belső céges

feladataikat is a kereskedelemben, a

cégvezetésben és az ügyvitelben dolgozók

számára egyaránt.

A meglévő kereskedelmi programmodul, a

webshop, a pénztárgép és PDA programok

mellett mondhatni a miniügyvitel

bevezetésével vált közel teljessé a Hossó

ABC informatikai ellátása. A bevezetés

egyetlen hátralévő fázisa a tárgyi eszközök

feltöltése a rendszerbe és a modul

használatának megkezdése.

Cégünk bízik benne, hogy a lehetséges

jövőbeni fejlesztések, bővítések során is

bizalommal fordulnak a Hossó ABC

munkatársai a Logbord szakértői csapatához.

A LOGBORD 2010 Kft.-ről

Cégünk szolgáltatások széles körét kínálja. 

Kollégáink otthonosan mozognak a kereskedelem-

informatikai tanácsadásban, ezen rendszerek

kiépítésében, vállalati folyamatok optimalizálásában,

pályázati tanácsadásban. Saját fejlesztésű 

rendszereinket úgy tervezzük és készítjük el, hogy 

azok támogassák partnereink mindennapi munkáját, 

növeljék cégük hatékonyságát, legyen szó vállalatirányítási

rendszerekről vagy web alapú szolgáltatásokról. 

Küldetésünk a legújabb piaci igényekhez alkalmazkodó, 

mindig megújuló termékeinkkel megfelelni a legkülönbözőbb 

felhasználói igényeknek.
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