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A Mindennap Kft, informatikai rendszerek 6rt6kesit6s6re 6s bevezet6s6re alakult viillalkoz6s. Szoftvereinket
jelenleg, tdbb mint 300 kis-k6zepes m6retfi c6g haszndlja, osszess6g6ben tdbb mint 1.000 munkadllomdson.

Az 6rt6kesitett rendszereink teljesen lefedik a villlalkozdsok 0zleti folyamatait, a p6nzugyi/sz6mviteli 6s

k6szletgazdiilkodiisi funkci6kt6l kezdve, kereskedelmi tev6kenys6geken keresztiil eg6szen a CRM
( gyf6lkapcsolati funkci6k) teriilet6ig. Az Ugyviteli megolddsaink mellett fejlesztiink internetes
webdruhdzakat, illetve mobil eszkOzOkOn fut6 raktdri 6s kereskedelmi rendszereket is.
C6gUnk, 6vek 6ta,

t6retlenil fejl6dik - ndvelve 0gyfeleinek szdmit

6s a c6g bev6tel6t. Jelenleg 6 munkatdrssal

(support) szolgiiljuk ki ezt a nagyszdmri i]gyf6lkort. Gazdasdgi eredm6nyeink kciziil kiemeln6m a c6gi.]nk egy
dolgoz6jiira es6 dtlagbev6telt, amely v6lem6nyem szerint, 2-3 szerese az ipar'gi dtlagnak, ha figyelembe
vesszok az

emlitett piaci szegmenset 6s iigyf6l tipust.

A Mindennap Kft. sikereihez egy6rtelm(en hozzitjlrult, Szluha Mdrton illtal f6mjelzett, un. Szoftverh6z
managementtel kapcsolatos k6pz6si programok.

Az elm(lt 6vek sor6n tobb alkalommal is r6szt vettem olyan - szoftvervii lla lkoziisok vezet6i szdm6ra
fejlesztett - k6pz6sen, melyet Szluha Mdrton, a Magic Software nemzetktjzi vdllalat, hazai leiinyviillalatiinak
a Magic MagyarorszSg Kft. i.igyvezet6je tartott. Ezen oktatdsokra, ii lta lil nossiigba n jellemz6 volt, hogy olyan
vezet6it6miikat 6rlntett, melyek egydltaliin nem tal:iltam az ipardgra testre szabott oktat6st a k6pz6si piacon
(mint pl. szoftvervd lla lkozds kdlts6gma nagement, szerz6d6smanagement, support management, iizleti
elSrejelz6s management, GoTo market). Az oktatiisok sor6n rengeteg - iizleti szempontb6l - fontos
gyakorlati ismeretre sikerUlt szert tennem, illetve a kordbban mdr term6szetesen magam dltal is alkalmazott
m6dszereket felfrissfteni 6s rendszerbe szervezni. Kiildnosen tetszett, hogy a k6pz6sek sordn nem csupdn

elm6leti k6rd6seket 6rintett0nk, de a tanfolyamokon hallott t6bb, olyan praktikus otletet is sikerult
be6piteni..ink a Mindennap Kft. iizletmenet6be, amely nagym6rt6kben csokkentette a projektek kockdzatdt,

vagy p6ldiiul segitette a support tev6kenys6g0nk nyeres6gess6g6nek n6vel6s6t. Azt is nyuSodtan
kijelenthetem, hogy oktatdsok alkalmdval 6rintett t6makorrik vonatkozdsdban akdr egy-egy m6dszer
be6pit6se saj6t viillalkoziisunkba, is olyan eredm6nnyel jdrhat, amely m5r az els6 Ugyf6ln6l tort6n6
alkalmazdsdnSl b6ven megt6riti a k6pz6sbe tOrt6nt befektet6st.

vegezet\l - tudomdsom szerint - nincs mdg egy olyan kdpzds o hozoi oktotdsi piocon, omely ilyen mirtdkben
dtfogo kepet odno egy Szoftverh'z vezetdsivel kopcsolotos probldmdk (s persze jdvosolt megolddsi

S

alte r n otivd k ) teki nteti be n.
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