PR

CALLTEC

OLCSÓBB ÉS HATÉKONYABB IS LEHET

a flottakezelés
Rugalmasak, szolgáltató-központúak és jobb megoldásokat kínálnak
– ezt ígéri az a magyar informatikai vállalat, amely ősztől minden
flottakezelő vagy nagyobb flottát üzemeltető vállalat számára
elérhetővé teszi saját fejlesztésű, de évtizedes tapasztalaton alapuló,
a hasonló megoldások között a legszélesebb szolgáltatásokat kínáló
szoftvereit. A CallTec-nél azt mondják, flottakezelő megoldásuk
használata nem csak kényelmes, hanem költséghatékony is: akár már
100 járműnél nagyobb flotta esetében behozza az árát.

J

kozik flottamenedzsmenttel- és finanszírozással. Ügyfélkörét eddig főként a flottakezelőkre, biztosítási brókercégekre, valamint
telekommunikációs cégekre építette. Együttműködtek már például a Magyar Telekommal
és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattal is. De nem csak kizárólag a magyar piacra dolgoznak, nemzetközi tapasztalatuk is van: az általuk korábban fejlesztett
flottakezelő rendszert Bulgáriában is használják.
Évtizedes múltja mellett a cég egy nagyobb
sikerrel már most is büszkélkedhet. A flottakezelési piacot alaposan felforgathatja, hogy
a közeljövőben piacra lép az egyik legnagyobb

elentősen megkönnyíti a flottake-

A programcsomag két részből áll össze:

zelők vagy a saját flottát üzemel-

flottakezelő ügyviteli-, és könyvelő rendszer-

ren több magyar és külföldi pályázó közül a

tető - akár állami - nagyvállalatok

ből, így használatukkal a flottakezelés teljes

CallTec megoldását választotta az üzemelte-

munkáját egy magyar informatikai

informatikai folyamata precízen menedzsel-

tés informatikai hátterének biztosításához.

vállalkozás szoftveres megoldása. A CallTec

hető úgy, hogy az ügyfeleknek a CallTec rend-

Consulting Informatikai Kft. az elmúlt évek-

szerén kívül nincs is másra szükségük – so-

hazai nagyvállalat, amely nemzetközi tende-

Az adóhatóságtól megbízható adózói minősítést kapott vállalkozás vezetője szerint a

ben a saját területén egykor piacvezető MKB-

rolja tovább az előnyöket Cseresnyés Gábor.

legnagyobb versenyelőnyük a tapasztalatuk-

Euroleasing cégcsoport fejlesztő partnere

A szoftverek amellett, hogy szigorú adatvé-

ból és a rugalmasságból ered. Cseresnyés

volt, most szeptemberben viszont mindenki

delmet biztosítanak, képesek az elektronikus

Gábor úgy fogalmazott: „ügyfeleink azért sze-

számára elérhetővé teszi saját, új fejlesztésű

számlák teljes körű kezelésére, használatuk-

retnek velünk dolgozni, mert a CallTec meg-

programcsomagját – mondta a vállalkozás
ügyvezető igazgatója. Cseresnyés Gábor
szerint a cég szoftverei néhány száz, de akár
több mint tízezer járműből álló flottát is
képesek kiszolgálni - ekkora járműpark üzemeltetésében már korábban is segítettek.
A CallTec megoldásának alkalmazásával

oldásai az ő igényeik szerint testre szabhatók,

A CALLTEC MEGOLDÁSÁNAK
ALKALMAZÁSÁVAL
EGYSZERŰBB ÉS
KÖLTSÉGHATÉKONYABB A
FLOTTAKEZELÉS.

egyszerűbb és költséghatékonyabb a flottakezelés. Az ügyvezető igazgató azt mondja, mind-

kal könnyedén fel-

egy, hogy flottakezelő cégről vagy nagyobb

ügyelhetők a szállítói

flottával rendelkező nagyvállalatról beszélünk,

költségek, az ügyfelek

a szoftver használatával jelentős költségek

és partnereik számára

takaríthatók meg. A cég megoldásának ugyan-

pedig webes felületen,

is az egyik legnagyobb előnye, hogy számos

azaz bárhonnan elér-

feladat automatizálható, emberi beavatkozás

hető a rendszer. Egy

nélkül elvégezhető. Számításaik szerint egy

korábbi piackutatás

100 járműnél nagyobb flotta esetében ügyfe-

eredménye szerint a

leik már spórolni is tudnak a kiadásaikon. „Mi

cég a legteljesebb és

olyan komplex, kiforrott és már bizonyított

a legfejlettebb megol-

megoldást kínálunk, amellyel a velünk együtt-

dást nyújtja, ami a ma-

működő vállalatok anélkül faraghatják le a

gyar piacon jelenleg

költségeiket, hogy hatalmas összeget kellene

elérhető.

előteremteniük egy hasonló, saját rendszer
kiépítésére” – mondja az ügyvezető.

A 2003-ban alapított
CallTec tíz éve foglal-

Cseresnyés Gábor,
ügyvezető igazgató

a változtatási kéréseket pedig mindig rövid
határidővel vállaljuk, és a tőlünk elvárható
magas minőségben készítjük el”.(X)

