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A Nagy Machinátor immár 30 éve nyújt optimális megoldást 

a KKV szektor alapvető üzletviteli adminisztrációs teendőinek 
ellátására. Moduláris felépítésének köszönhetően rugalmasan 
igazodik a vállalkozás valós igényeihez, képes mind felhaszná
lószámban, mind pedig funkcionalitásban együtt növekedni 
a céggel, gazdag és a mindennapi adminisztrációt megkönnyítő 
funkcionalitással rendelkezik.



ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

A „Keretrendszer” minden funkcióra ható, azokon átívelő modul
közi feladatokat lát el. Jogosultsági rendszer alkalmazásá val 

védi a vállalkozás adatait, biztosítja az illetékességi körök nek 

megfelelő betekintési lehetőségeket. Számos lehetőséget nyújt 
a program kényelmes használatának kialakítására. 

Használatóság felhőalapú alkalmazásként
A Távoli Terminál (Remote Control) funkció a Nagy Machinátor 
rendszert felhőalapú alkalmazásként is elérhetővé teszi, vékony 
kliensRC terminálon keresztül.

Egyedi bizonylat és riport szerkesztő
Excel helyett készítsen kimutatásokat, melyeket időzítve futtat
hat és reggel az emailei között találhat, mindezt akár mobil esz
közén is olvashatja.

Rugalmasan kialakítható struktúra
A rendszer egyedileg kialakítható besorolás struktúrájával er
nyőt képezhetünk a rendszerben rögzített törzsadatok és bi
zonylatok felett, ezzel teljesen egyedi lekérdezési lehetősége
ket teremtve. A Mezőparaméterezés segítségével egyéni arcu
latot kaphat az input ablak. Ezzel gyorsabbá és átláthatóbbá 
tehető az adatrögzítés.

Automatizálás (idő és esemény vezérlés)
A rendszer megtanítható egyes ügyviteli folyamatokra, ezért 
folyamatosan képes vizsgálni a bekövetkezett eseménye ket és 

„emlékeztetni” tudja a felhasználót arra, hogy mi a feladata.

Külső adatforrások használata
A más adatforrásban már rendelkezésre álló adatok (Pl.: Excel, 

TXT, XML, Adatgyűjtő) beolvasásával nem szükséges az adatokat 
újra rögzítenie a szoftverben.

KIS ÉS NAGYKERESKEDELEM
Kiskereskedelmi boltok, bolthálózatok üzemeltetésében több 
évtized alatt szerzett tapasztalataink alapján a Nagy Machiná
tor mindenre felkészült, ami csak elfordulhat az értékesítésben. 
Referenciáink között az egyszemélyes kisboltoktól kezdve a nagy
kereskedelmi bolthálózatokig minden kategória megtalálható.

Kiskereskedelmi folyamatok
A kiskereskedelmi folyamatokat segíti a pénztárgép kapcsolat, 
a vegyes fizetési mód kezelés, a blokk nyomtatás, a rugalmas 
engedményrendszer és a vonalkód kezelés. A hatékony műkö
dést segíti az EDI, vevő és szállító rendelések, a komissiózás és 
fuvarszervezés, a web áruház kapcsolat (egyedi, UNAS, SHOP
RENTER, Shopify) valamint az elektronikus és gyűjtő számlázás.

Logisztikai folyamatok
A logisztikai folyamatok – a beszerzéstől a kiszállításig – haté
kony menedzselése teljes körű és rugalmas rendszert igényel. 
Az integráltságnak köszönhetően az egymásból átemelt, adat
bázis szinten kapcsolódó bizonylattételek biztosítják a folyama
tok naprakész követését a rendelés felvételétől a számlázáson 
és a könyvelésen keresztül a riportoásig.

PÉNZÜGY, SZÁMVITEL

Nagy Machinátor könyvelőirodák, kisvállalati pénzügy és szám
vitel számára nyújt támogatást gyors adatrögzítéssel és könnyű 
kezelhetőséggel. 

Korlátlan számú cég könyvelése,
adószám ellenőrzés
Korlátlan számú cég rögzítésére, könyvelésére van lehetőség, 
amelyekhez különböző jogosultságok, hozzáférési szintek állít

A Nagy Machinátor 
teljeskörű ügyviteli 
rendszer

A folyamatosan frissülő, a vállalkozói igényeket maxi
málisan figyelembe vevő tulajdonságainak köszön
hetően, a Nagy Machinátor használatával egyetlen 
felületen intézheti számlázási, banki, könyvelési, bé r
fizetési, logisztikai, illetve számos további üzletviteli 
teendőit.



hatók be. A számlarögzítés megkönnyítése érdekében lehető
ség van a kontírozások előzetes paraméterezésére különböző 
számlasorozatokhoz, ügyfélés cikkcsoportokhoz. A rögzítés 
vagy importálás során gombnyomással ellenőrizhetjük a meg
adott adószám érvényességét a Dun&Bradstreet adatbázishoz 
beépített kapcsolaton keresztül.
 

Gazdasági események rögzítése
A gyakran használt gazdasági események előre rögzítését kö
vetően azok könyvelése  gyakorlatilag automatikusan történik, 
így jelentősen gyorsulhat a munkavégzés.

Főkönyv
A főkönyv paraméterezésével egy mozdulattal beállíthatók elő
kontírozási szabályok, így felvett bizonylatok felhasználói beavat
kozás nélkül főkönyvi számot kaphatnak. Emellett előre para
méterezhető az összes könyvelés során használandó átvezetési 
főkönyvi szám, amelyek ezáltal automatikusan könyvelődnek.

Elektronikus számlázás
A modul segítségével számlázási költségeit tudja csökkenteni. 

Egy gombnyomással elektronikus számlát készíthet, mely au
tomatikusan elküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatóhoz, az 
ügyfél pedig azonnal megkapja a számlát e mailben, ezzel egy
időben elküldhető a számla képe is PDF formátumban.

Időbeli elhatárolások automatikus generálása
A program az időszaki elszámolású számlák fejlécében található 
dátumok és a tételek nettó értéke alapján képes elhatároláso
kat generálni, így nem szükséges az elhatárolás manuális létre
hozása.

Kompatibilitásszámla és kivonatimport
A Nagy Machinátor minden jogszabályi feltételeknek megfelelő 
számlázó programban kiállított számlát elektronikusan impor
tálni képes, ami a legnagyobb hazai bankokkal kialakított Home 
banking rendszerekkel együtt nagyságrendekkel csökkenti az 
adminisztrációs terhet.

Adatexport MKVK audit export, ÁNYK,
Áfa, OBR és egyéb bevallások
A programból egy gombnyomással kitölthetők a NAV felé kül
dendő nyomtatványok. A legyűjtött adatokat exportálja a kü
lönböző bevallásokba, adatszolgáltatásokba, legyen szó áfa be
vallásról, járulékfizetési kötelezettség bevallásáról, dolgozók 
be vagy kijelentéséről.

NAV Számla Importer
A modullal beemelhetők partnereink számlaadatai a Nagy Ma
chinátor rendszerbe akár közvetlenül a szállítószámlák közé, 
le hetőséget biztosítva a számla befogadásával kapcsolatos jó
vá hagyási mechanizmus rendszerben tartására. Az import tör
tén het számlánkként egyesével, csoportosan vagy akár auto
mati kusan, időzítve is. Betöltés előtt ellenőrizhetjük a rendsze
rünkben megajánlott főkönyvi számokat, költséghelyeket, té
maszámokat és igény szerint módosíthatjuk azokat akár tö
megesen is. Lehetőség van Áfa gyűjtők és főkönyvi számok 
szerinti tétel összevonásra, hogy a számlák, amelyek sok hasonló 
tételt tartalmaznak egyszerűsítve kerülhessenek be a rend szerbe. 
A modult használó könyvelőirodák az ügyfeleik vevőszámláit 
is beemelhetik a rendszerbe (bármely számlázó programból 
kiállított számlát).  

BÉRSZÁMFEJTÉS
A program a jogszabályi feltételeknek megfelelően, mindig nap
rakészen kezelheti a bérszámfejtéssel kapcsolatos teendőket. 
Automatikus számfejtéssel, az ÁNYK programba való egyszerű 
adatátadással, különböző nyilvántartási, kifizetési listákkal, egye
di igényekre szabható lekérdezésekkel gyorsítja a munkát.

ÍZELÍTŐ FUNKCIÓINKBÓL:
• Többes jogviszonyok kezelése
• Kifizetések, bankszámlaszámok rugalmas beállíthatósága
• 5/2től eltérő munkarendek kezelése
• Havi vagy akár heti (hónapon és éven átnyúló)

munkaidőkeret kezelése
• Távolléti díj, távolléti díj növekmény kezelése
• Személyekhez dokumentumok iktatásának lehetősége 

KONTROLLINGVEZETŐI INFORMÁCIÓ
Egy vállalkozás eredményességének növelésében egy könnyen 
átlátható kontrolling rendszer nagy segítség lehet. A cégvezető 
pontos képet kaphat a vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedel
mezőségi helyzetéről. Ezen információk nélkül nem lehet meg
alapozott stratégiai döntéseket hozni, ismeretük létfontosságú 
az üzleti sikerhez vezető úton.

Rugalmas struktúra
A Nagy Machinátor kontrolling rendszerének legfontosabb jel
lemzője, hogy a vállalkozás meglévő folyamataihoz rugalmasan 
igazítható. Lehetőség van teljesen egyedi, a cégre jellemző elem
zési struktúrák létrehozására. Tervadatait több dimenzióban 
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A PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 1992ben alakult, több mint 2 ezer ügyfélnél vezette be saját fejlesztésű 
Nagy Machinátor és sERPa integrált vállalatirányítási rendszereit. A 100%ban magyar tulajdonú vállalat alapítói – jelenleg 

is a cég vezető szakemberei – büszkék arra, hogy a nemzetközi szoftverfejlesztő cégekkel is képesek felvenni a versenyt.

A PROGEN Kft. rendszereinek és szolgáltatásainak fejlesztése során fokozottan figyel az ügyfelektől érkező visszajelzésekre, és 
nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlődésre, mind az alkalmazott technológiák, mind szakembereinek képzése terén. A cég 
saját fejlesztő csapata, megbízható technológiai háttere lehetővé teszi, hogy nemzetközi szolgáltatóktól függetlenül, a hazai KKV 
szektor igényeire és visszajelzéseire támaszkodva az üzletviteli munkát egyre hatékonyabbá és egyúttal élvezetesebbé tegye.

PROGEN KFT. SZOLGÁLTATÁSAI:
Bevezetési és ERP szakértői tanácsadás: üzleti folyamat felmérés, oktatás, programfejlesztés, adatkapcsolat
Terméktámogatás: jogszabálykövetés, verziókövetés, Telefonos Tanácsadó Szolgálat, hírlevelek
IT Üzemeltetés: rendszerüzemeltetés, rendszerfelügyelet, rendszertervezés és üzembe helyezés, programüzemeltetés (hosting)

KÉRJE DÍJMENTES BEMUTATÓNKAT!

tudja rögzíteni vagy előző időszaki tényadatok alapján feltölteni. 
Az egyes modulokban számos forgalmi, statisztikai lista áll ren
delkezésre és szolgál alapul egyéni igények kielégítésére.

Elemzés – Tervezés
Az elemzési lehetőség a vállalkozás összes üzleti és számviteli 
folyamatára kiterjed. A program segít a trendek előrejelzésében, 
a marketingtevékenység hatékonyságának javításában, a koráb
bi adatok, információk elemzésének segítségével megteremti 

a pontosabb célcsoport meghatározás lehetőségét. A program 
a kiválasztott szempontok (például témaszámok, költséghelyek) 
szerint elemzi az adatokat, elkészíti a vezetői jelentéseket, a cash 
flowkimutatásokat.

IRODAI MUNKA, ADMINISZTRÁCIÓ
A Nagy Machinátor számos szolgáltatással segíti és ezáltal teszi 
hatékonyabbá az irodai munkát.

Irat és dokumentum nyilvántartás
Az iktatott adatok biztonságos tárolása, megfelelő rendszere
zése, könnyen áttekinthető, gyors lekérdezése és a jogosulatlan 
felhasználóktól történő védelme. A Dokumentum és Iratnyil
vántartás modul alkalmas minden egyéb rendszerben (Word, 
Excel, Outlook stb.) keletkezett információ tárolására, rendsze
rezésére és utólagos megtekintésére.

Bizonylatok küldése emailen
A programban készült összes bizonylat emailen továbbítható 
a címzettnek. Az email címeket automatikusan meghatározza 

a program a bizonylatban található ügyfél adatok alapján. A bi
zonylat email mellékleteként, például Pdf formátumban is 
küldhető.

CRM – Ügyfélkapcsolat menedzsment
Az Ügyfélkapcsolat modul segítségével nyilvántarthatja az ügy
felekkel kapcsolatos korábbi eseményeket, ill. a jövőben el
végzendő feladatokat.

Levelezés
A levelezés előre definiált HTML (vagy Word) sablonok segítsé
gével könnyen bonyolítható és már a küldés pillanatában iktat
ható. Sablonlevelek használatával gyorsíthatja a mindennapi 
munkavégzést, egységesítheti cége megjelenését.

IPARÁG SPECIFIKUS MEGOLDÁSOK
Az alap ügyviteli funkcionalitáson kívül a Nagy Machinátor spe
ciális iparági igényeket és folyamatokat kielégítő modulokat is 
tartalmaz. Ezek a modulok ügyfeleink iránymutatásai és az ipar
ági sztenderdek figyelembevételével kerültek kifejlesztésre. 
• Jövedéki engedély köteles kereskedelem
• Környezetvédelmi termékdíj köteles termékek 

nyilvántartása
• Népegészségügyi termékadó nyilvántartás és bevallás
• Hűtőközeg ellenőrzés
• Szerviz tevékenységek teljes adminisztrációja
• Szerződés kezelés
• EKÁER
• Betongyártás integráció


