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ELŐSZÓ

Üdvözlöm a kedves Olvasót!

Giller Tamás vagyok a www.erpblog.huwww.erpblog.huwww.erpblog.huwww.erpblog.hu, vállalatirányítási rend-
szerekkel, CRM rendszerekkel és projektmenedzsmenttel fog-
lalkozó blog szerkesztője.

Már fiatal pályakezdő koromban megismerkedtem a rendszer-
bevezetés szépségeivel, láttam sikeres és sikertelen implemen-
tációkat egyaránt. Az elmúlt 10 év során közel száz vállalkozás-
nál vezettem be különböző vállalatirányítási (ERP) rendszereket
és egyéb üzleti alkalmazásokat. Ma már a célom az is, hogy
ezeket a tapasztalataimat másoknak is továbbadjam, átadjam.
Ennek érdekében az utóbbi néhány évben ezekről a tapasztala-
taimról blogot írok és különböző szakmai újságokba publikálok
ugyanebben a témában (pl. www.computerworld.huwww.computerworld.huwww.computerworld.huwww.computerworld.hu, , , , www.www.www.www.
piacesprofit.piacesprofit.piacesprofit.piacesprofit.huhuhuhu).

A blog és a szakcikkek után most elkészítettem ezt a könyvet, 
amelyben igyekeztem összefoglalni mindazokat a tapasztalato-
kat és élményeket, amelyek segíthetnek mindazoknak, akik:

• új rendszerbevezetés előtt állnak és szeretnék a lehető leg-
jobb megoldást választani,

• már rendszerbevezetés közben vannak, de nem szeretnék, 
ha bármi vakvágányra menne,
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• még az iskolapadban ismerkednek a vállalatirányítási rend-
szerekkel,

• vagy csak egyszerűen érdeklődnek a téma iránt.

A könyv az eddigi munkáimat, írásaimat, tapasztalataimat fog-
lalja egy keretbe és bízom benne, hogy olvasmányos jellege
miatt könnyen emészthető lesz mindenki számára.

Giller TamásGiller TamásGiller TamásGiller Tamás
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MÚLT

Az ERP rendszerek eredeteAz ERP rendszerek eredeteAz ERP rendszerek eredeteAz ERP rendszerek eredete

Mi is valójában egy ERP rendszer?

Az ERP rövidítés az angol Enterprise Resource Planning kifeje-
zésből ered, amely magyarra fordítva Vállalati Erőforrás Terve-
zést jelent.

Felmerül a kérdés, hogy Mi köze a vállalati erőforrás tervezésnek
egy szoftverhez? Hiszen az ERP csak egy szoftver, nem?

Nem, egy ERP rendszer sokkal több, mint egy egyszerű szoft-
ver, a vállalkozásnál üzemeltetett ERP a vállalati erőforrások
komplett tervezését jelenti, a cég minden területére kiható fo-
lyamatok átgondolását – jobbító szándékkal – felügyeletét és
ellenőrzését és mindezt informatikailag támogatva, tehát való-
ban szoftveresen.

Innen származik tehát az eredeti név az Enterprise Resource
Planning, de magyarul inkább a beszédesebb Vállalatirányítási
rendszer kifejezést használjuk az ilyen típusú szoftver megoldá-
sokra.

A korai ERP rendszerek – amelyek legtöbbje a 90-es években
jelent meg a piacon – mind valamilyen korábban már létező
alrendszerekből lettek továbbfejlesztve, általában valamilyen


