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Deep.erp 
Vállalatirányítási rendszer 

 
 

A deep.erp egy magyar fejlesztésű, középvállalatoknak szánt komplex vállalatirányítási 

rendszer. A fejlesztő cég több mint 20 éves ügyviteli piaci múltja garantálja a rendszer naprakész 

törvényi megfelelését.  A deep.erp kezelőfelület a Microsoft sztenderdjeit követi, így aki a 

Microsoft Office termékeit rutinszerűen használja, az a deep.erp rendszert is könnyedén fogja 

elsajátítani.   

 

A rendszer moduláris felépítésű. A modul palettán a kereskedelemi modul, a készletgazdálkodás, a főkönyv 

és pénzügy, tárgyi eszköz nyilvántartás is megtalálható.  A deep.erp hatékonyan igazodik az ügyfelek 

igényeihez és méretéhez. 

Az adat feldolgozási logikában a klasszikus számviteli modellt követi: a felhasználók feladata a bizonylatok 

rögzítése, a rendszer pedig gondoskodik arról, hogy a bizonylatok a megfelelő analitikákba eljussanak (ÁFA  

analitika, készlet analitika, főkönyvi analitika, követelések és kötelezettségek).  

A vállalatok egyre növekvő adat elemzési igényeire a deep.erp egy 20 dimenzióból álló, részben automatizált 

és részben manuális rögzítésű dimenzió rendszerrel ad hatékony megoldást.  

A rendszer kezelőfelülete többnyelvű. A magyar mellett jelenleg az angol nyelv választható.  A nyelv megvál-

toztatásával a rendszer riportjai és jelentései is automatikusan nyelvet váltanak. 

A rendszer mögötti korszerű technológia biztosítja, hogy a bevezetés során a felhasználók testreszabási 

igényeit hatékonyan, paraméterezéssel lehessen megvalósítani, ezzel is minimalizálva a bevezetések 

kockázatát (és nem utolsó sorban a költségeit). 

A deep.erp-ben rögzített adatokat és információkat a Postgre SQL ingyenes adatbázis kezelő rendszer 

biztosítja, ezzel is csökkentve a rendszer bekerülési költségeit. 
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Rendszer előnyök 

 

Testre szabható, bővíthető, integrált 

Az integrált rendszert igényei szerint a saját munkafolyamataihoz alakíthatja. Moduláris felépítéséből 

adódóan Ön mindig cége méretéhez és lehetőségeihez igazíthatja ügyviteli rendszerének felépítését. Cége 

növekedésével bővítheti a program felhasználási területeit. A már egyszer bevitt adatok a szoftver minden 

moduljában megjelennek, így a jogosultak azonnal értesülnek az új információkról, változásokról. 

 

Naprakész információk, törvényi megfelelősség 

Az ügyviteli szoftver mindig naprakész adatokat, információkat tartalmaz, ezáltal Ön és munkatársai valós 

adatok alapján, megalapozott és határozott döntéseket tudnak hozni. A magyar jogszabályoknak 

megfelelően fejlesztjük programunkat, amely megfelel az aktuális NAV előírásoknak is. 

 

Vállalatok kezelése 

A deep.erp rendszerben korlátlan számú vállalatot kezelhetünk. Minden egyes vállalathoz beállíthatjuk, hogy 

mely felhasználóink dolgozhatnak az adataival. A vállalaton belül a rendszer jogosultsági beállításaival finom- 

hangolhatjuk, hogy ki milyen adatokhoz és funkciókhoz férhet hozzá.  
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Főkönyv modul 

 

Általános bemutatása 

A főkönyvi modul két fő egységet foglal magába. A főkönyvi analitikát, ami a főkönyvi könyvelt tételeket és az 

ÁFA analitikát foglalja magába és a vegyes főkönyvi bizonylatokat.   

 

A főkönyvi analitikák: 

A deep.erp rendszer moduljai, a pénzügy, a kereskedelem, a tárgyi eszköz mindegyike a főkönyvi analitikákba 

helyezi el az ott nyilvántartott bizonylatok lenyomatait. Így a főkönyvi és ÁFA analitika minden pillanatban 

naprakész és egységes képet ad a vállalat helyzetéről. Az analitikus modell alkalmazásával az adatokat elég 

egyszer rögzíteni a rendszerben és azok automatikusan a helyükre találnak az analitikákban. A rendszer 

„könyvelt tétel lefúró” funkciójának alkalmazásával megszűnnek az időt rabló adat-egyeztetési 

tevékenységek, a felhasználók a valós napi munkájukra koncentrálhatnak. 

A vegyes főkönyvi bizonylatok: 

A vegyes főkönyvi bizonylatokon keresztül finomhangolhatjuk a rendszer számviteli adatait. Itt kapnak helyet 

a bér feladási bizonylatok, a vegyes átkönyvelések és a különböző elhatárolások is. A vegyes főkönyvi 

bizonylatok, akárcsak az analitikus modulok bizonylatai, igazi, sorszámmal és gépi iktatószámmal ellátott 

bizonylatok, amivel a rendszer tételes bizonylati alátámasztása teljes körűen biztosítható.  A főkönyvi 

modulban az időigényes nyitási és zárási tevékenységet célirányos, részben vagy teljes egészben 

automatizált folyamatok támogatják. 

A rendszer a megfelelő törzsadatok paraméterezése mellett a lerögzített bizonylatokból a mindenkor 

hatályos NAV felé benyújtandó ÁFA illetve Közösségi részletező riport készítésére alkalmas. A riportfájlok 

XML kimenetben készülnek el, amelyek az ÁNYK keretrendszerbe beimportálhatóak, így a felhasználónak 

nem kell manuálisan kitölteni a bevallási nyomtatványt. A normál ÁFÁ-n túlmenően nem okoz gondot a 

rendszernek az előlegek kezelése, az EU ÁFA, import ÁFA kezelése és még a pénzforgalmi ÁFA támogatása 

is automatikusan történik.  

A főkönyvi rendszer kimutatásai egyenként ellenőrzött és szerkesztett célirányos kimutatások, amelyeket 

nyomtathatunk is, illetve jó néhány szabványos elektronikus formátumba exportálhatjuk is. Miden egyes 

kimutatás elkészítésekor szinte az összes rögzített adatra adhatunk meg szűkítési feltételt, így valóban csak 

a szükséges adatok jelennek meg a kimutatásban. 

 

Időszakok kezelése 

A deep rendszer egy rendszerszintű időszak kezeléssel biztosítja, hogy a felhasználók csak olyan dátumokra 

tudjanak rögzíteni, ami aktuálisan megengedett.  A rendszer két időszakot is kezel: a vállalati és az ÁFA 

időszakokat.  Mindkettőt önállóan, tetszőleges időszak bontással vehetjük fel, így igazodva az eltérő vállalati 

igényekhez. Így megvalósítható az is, ha egy vállalat negyedéves bontásban zárja az időszakait az anyavállalat 
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felé, de emellett havi ÁFA bevalló. A zárt időszakra is enged a rendszer speciális joggal adatrögzítést, így a 

napi tevékenységek és a zárási feladatok jól összehangolhatóak. 

 

Dimenziók 

A vállalatok adatelemzési igényeit a rendszer dimenzió kezelésének alkalmazásával lehet megvalósítani. Az 

elemzések széles tárát 10 fej és 10 sor dimenzió biztosítja. A dimenziókat a felhasználók elnevezhetik, így az 

adatbevitelkor mindenki pontosan tudja és érti, hogy milyen információt kell megadnia. A dimenziók 

ellenőrzésére egy komplex dimenzió ellenőrzési szabályrendszer került kialakításra, amit az adatbevitel 

egyes pontjain összetett módon alkalmaz a rendszer. A vevőn beállítva az 1-es dimenzió kötelezőséget, a 

cikken pedig a 2-es dimenziót állítva kötelezőre, a számlázás során mindkét dimenzió rögzítését elvárja a 

rendszer. 

A dimenziók automatikus kitöltését szolgálják a rendszer számos pontján beállítható dimenzió 

alapértelmezett értékek és ezek működését támogatják a dimenzió öröklődési szabályok. 

 

Komplex elvárások esetén a beállítás is komplex, de mindez a rendszerben végzett munka egyszerűsödését 

és gyorsulását eredményezi. 

 

 ÁFA kezelése 

 Devizák kezelése 

 Vegyes tételek 

 Nyitás / zárás 

 Kimutatások 
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Pénzügy modul 

 

Általános bemutatása 

A deep.erp pénzügyi rendszere naprakész információkat nyújt a vállalat pénzügyi nyilvántartási területén, 

lefedve a vállalat összes pénzügyi folyamatát. A modulban nyilvántarthatjuk az analitikus számláinkat, a banki 

kivonatokat és a pénztári bizonylatokat.  

A bizonylatok vevőkkel és szállítókkal kapcsolatos tételei automatikusan bekerülnek a követelés és 

kötelezettség nyilvántartásba is.  A követelés és kötelezettség analitikában nem csak a pénzügyben rögzített 

tételeket láthatjuk, hanem a kereskedelmi rendszerben kiállított vevői számlák és a rögzített beszállítói 

számlák is automatikusan megjelennek a számla kiállítását követően. 

A számlák és kifizetések a rendszer komplex automatikus pontozási szabályai alapján automatikusan 

összekapcsolódnak. Amennyiben ez bármi ok miatt nem történik meg, a manuális pontozás biztosítja a 

felhasználók számára a korrekciós lehetőséget. 

Az élet produkálta anomáliák szinte mindegyikére van beépített válasza a rendszernek. A pontatlan 

teljesítéseket kerekítési különbözet elszámolásával zárhatjuk. A devizaárfolyam különbözetekre is célirányos 

korrekciók állnak a rendelkezésünkre. A korrekciók a legtöbb esetben automatikusan elkészülnek az előre 

beállított szabályok és határértékek figyelembevételével. 

 A devizás banki kiadások rögzítésénél a rendszer automatikusan számítja az árfolyamot FIFO elven, ezzel is 

gyorsítva és egyszerűsítve a rendszer használatát. 

A rendszer kezeli az időszakos csoportos átértékelést, számlákat és a pénzügyi ügyleteket tekintve is. 

A pénzügyi rendszer kimutatásai egyenként ellenőrzött és szerkesztett célirányos kimutatások, amelyeket 

nyomtathatunk is, illetve jó néhány szabványos elektronikus formátumba is exportálhatjuk. Miden egyes 

kimutatás elkészítésekor szinte az összes rögzített adatra adhatunk meg szűkítési feltételt így valóban csak 

a szükséges adatok jelennek meg a kimutatásban. 

 

 Analitikus számlák 

 Analitikus banki kivonatok és pénztári tételek 

 Deviza FIFO 

 Követelés és kötelezettség nyilvántartás, pénzügyi pontozások. 

 Pénzügyi korrekciók 

 Utólagos kontírozás szabadon 

 Kimutatások 
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A házi pénztári modul 
 

Általános bemutatása 

A házi pénztár használatával a szigorú számozású bevételi és kiadási (kék és piros) pénztár bizonylat 

tömböket válhatjuk ki. A deep.erp beépített „hibafigyelő” automatizmusai őrködnek a felhasználó felett és 

figyelmeztetik a tipikus beviteli hibákra (visszadatálás, negatív egyenleg). Valuta pénztár esetén a valuta 

kiadások értékeit a beépített „Valuta FIFO motor” támogatja, így további nyilvántartások vezetésére a valuta 

pénztárak esetén sincs szükség. A pénztári modul a dolgozóinak kiadott összegek tételes nyilvántartását és 

elszámolását is biztosítja. A pénztárak nyitási és zárási folyamatait a rendszer címletezési funkciója teszi 

könnyebbé. 

A beépített kimutatások sokoldalúan támogatják a felhasználók adat igényeit. 

 Valuta pénztár FIFO alapokon 

 Nyitás és zárás címletezés támogatással 

 Dolgozói pénzek elszámolása 

 Utólagos kontírozás szabadon 

 Kimutatások 
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Az E- Bank modul 
 

Általános bemutatása 

A deep.erp E-BANK modulja kapcsolatot létesít a pénzügyi rendszer és a banki ügyfél programok között.  A 

vállalatirányítási rendszerben összeállíthatjuk az utalási igényeinket akár kézzel, akár a kötelezettség 

elemeinek az összeválogatásával.  A banki kivonatok hatékony feldolgozását a rendszer öntanuló motorja 

támogatja. Minél több partnerünket ismertetjük meg a feldolgozó rendszerrel, annál kevesebb munkával és 

gyorsabban végezhetünk a beolvasott kivonatok napi feldolgozásával. 

A rendszer a legjelentősebb bankok utalás és kivonat formátumait automatikusan támogatja. Akinek ettől 

eltérő formátuma van, annak a rendszerbevezetés részeként díjmentesen biztosítjuk a szükséges újabb 

formátumot. 

 Utalások készítése 

 Kivonat feldolgozás 

 Banki formátumok 
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A tárgyi eszköz modul 
 

Általános bemutatása 

A deep.erp tárgyi eszköz modulja a tárgyi eszközök és immateriális javak teljes körű mennyiségi és érték 

nyilvántartását biztosítja. Eszközönként négy értékcsökkenési módszert vezet a rendszer. A kötelező 

számviteli és adótörvény szerinti módszereken túlmenően további két módszer szerint is nyomon lehet 

követni az eszközök életciklusát. Lineáris értékcsökkenési módszer esetén a rendszer automatikusan 

kalkulálja a terv szerinti értékcsökkenéseket. 

A rendszer pontosan kezeli a több darabos és az előéletes (más rendszerből áthozott) eszközök mennyiségi 

és értékadatait is. Az analitikus adatok nyitása magával hozza az automatikus főkönyvi nyitást, így biztosítva 

a rendszerben az analitikus és főkönyvi adatok egyezőségét.   

A beruházás nyilvántartás a főkönyvvel szoros kapcsolatban áll, így biztosítva, hogy a számviteli módszer 

szerint azokat a tételeket aktiváljuk, amik valóban meg is jelentek a vállalat erp rendszerében.   

Az adótörvény szerinti módszer esetén a fejlesztési tartalékok kezelésére is komplex megoldást biztosít a 

tárgyi eszköz modul. 

Az időszaki értékcsökkenési elszámolásokat tömegesen is el lehet végezni, ami jelentősen csökkenti az 

eszközgazdálkodással foglalkozó felhasználók terhelését. 

A tárgyi eszköz rendszer kimutatásai egyenként ellenőrzött és szerkesztett célirányos kimutatások, 

amelyeket nyomtathatunk is, illetve jó néhány szabványos elektronikus formátumba is exportálhatjuk. 

Miden egyes kimutatás elkészítésekor szinte az összes rögzített adatra adhatunk meg szűkítési feltételt, így 

valóban csak a szükséges adatok jelennek meg a kimutatásban. 

 

 Négy értékcsökkenési módszer 

 Beruházások főkönyvi integrált kezelése 

 Fejlesztési tartalékok kezelése 

 Tervezés és csoportos elszámolás 

 Csoportos eszköz nyilvántartás 

 Eszköz fellelési helyek kezelése 

 Eszköz leltár 

 Kimutatások 

  



 

11 
 

Kereskedelem és készletgazdálkodás 
 

Általános bemutatás 

A kereskedelem és készletgazdálkodás modulcsomag három fő modult foglal magába: az értékesítést, a 

beszerzést és a készletgazdálkodást.  

Az értékesítési modullal hatékonyan kezelhetjük a vevőinkkel kötött üzletek lebonyolítását az ajánlat 

adástól a rendelésen keresztül az áru átadást támogató szállítólevelekig, majd az egész folyamatot záró 

számlázásig.  Az egyes bizonylatok közötti üzleti folyamat előrehaladását tételesen regisztrálja a rendszer, 

így bármikor naprakész képet kaphatunk, hogy az egyes üzleteinket hogyan vittük sikerre, mitől voltak 

hatékonyak.   

Minden egyes lépésnél a rendszer támogatja a korrekciós lehetőségeket, így könnyedén kezelhetjük a valós 

élet szülte anomáliákat. Tetszőlegesen módosíthatjuk az ajánlatokat és rendeléseket, visszáruzhatjuk a 

szállítóleveleket. Az üzletek előzetes „biztosítására” előleg számlát állíthatunk ki, amit a végszámlák 

automatikusan figyelembe vesznek. A rendszer kezeli a sztornó számlát, illetve a mennyiségi vagy 

értékhelyesbítést tartalmazó helyesbítő számlát is. 

A deep.erp mind az árazás, mind pedig a kedvezmények területén rugalmas megoldást biztosít, hogy a 

megkötendő üzlethez a leghatékonyabb ár és kedvezmény megállapodást köthessük meg a vevőnkkel. 

A rendszer felkészült az e-számla készítésére, illetve a rendszeres, nagy mennyiségű számlák csoportos 

kiállítására is. 

A beszerzési modul alkalmazásával a beszállítónkkal folytatott tevékenységeket követhetjük nyomon. A 

szállítói kapcsolattartás a vevői folyamathoz hasonlóan történik. Ajánlatkéréseket és szállítói rendeléseket 

kezelhetünk a rendszerben, az áruk beérkezéseit szállítóleveken keresztül követjük nyomon. A folyamat 

zárásaként a szállítói számlákat regisztrálhatjuk a rendszerben. A szállítói oldali ár és kedvezmény 

rendszerben rögzíthetjük a szállítói ár megállapodást, ami hatékony kontrolt biztosít a napi munka során, 

hogy az árukat valóban a megrendelt áron szállítsák le a szállítóink. 

A hibás tételek korrekcióját az értékesítési oldalhoz hasonlóan többféle korrekciós lépéssel is biztosítja a 

rendszer. 

 

A készletgazdálkodás (és raktárgazdálkodás) alkalmazásával a készleteink alakulását követhetjük 

nyomon.  A készlet modul szoros kapcsolatban dolgozik együtt az értékesítési és beszerzési alrendszerrel, 

így biztosítva, hogy az eladási ajánlatainknak és rendeléseinknek stabil készlet fedezete legyen. Az 

árukészleteinket igény esetén akár tárhelyekre osztott raktárakban is kezelhetjük.  

A deep.erp hatékonyan birkózik meg nagy értékű gyári számmal ellátott készletek kezelésével, vagy akár a 

lejárati dátumos (adagszámos) termékek nyomon követési elvárásaival is. A gyári számok és adagszámok 

mozgásait teljeskörűen rögzíti a rendszer, így bármikor lekérhető egy adott gyári számmal, vagy 

adagszámmal mi történt a vállalatunknál. 
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A vevői bizományos kezelésre egy speciális megoldást tartalmaz a rendszer, aminek alkalmazásával 

egyszerűen kezelhetővé válik a bizományos készletek kiszolgálása. 

A készletgazdálkodási rendszer bizonylatain keresztül kezeljük a nyitókészleteket, hiányokat, többleteket és 

belső felhasználásokat. Mindegyik készletmozgás jól illeszkedik a rendszer szigorú sorszámozású 

bizonylatolási elvébe. 

A raktárak közötti áru átszállításokat raktárközi mozgatási bizonylatok biztosítják, amelyeket raktárközi 

rendelésekkel hangolhatunk finomra. 

A rendszer 3. generációs készletértékelő FIFO motorja gondoskodik a készlet értékek precíz 

nyilvántartásáról és a naprakész haszon információkról is, ami elengedhetetlen a mai felgyorsult üzleti 

világban. A készletek értékéhez a készletekre rárakódó egyéb költségeket (szállítási költségek, VÁM) is 

figyelembe veszi a rendszer. A kiegészítő készlet költségek számláinak rögzítését követően egy intelligens 

készlet költség felosztási funkció segítségével könyvelhetjük rá a készleteinkre. A felosztásra lehetőségünk 

van kézi megadással is, de sokkal hatékonyabb, ha ezt a rendszerre bízzuk, ami mennyiség, érték vagy akár 

súly arányosan is elvégzi helyettünk a felosztás időigényes műveletét. 

A kereskedelmi és készletgazdálkodási rendszer kimutatásai egyenként ellenőrzött és szerkesztett 

célirányos kimutatások, amelyeket nyomtathatunk is, illetve jó néhány szabványos elektronikus formátumba 

is exportálhatjuk. Miden egyes kimutatás elkészítésekor szinte az összes rögzített adatra adhatunk meg 

szűkítési feltételt így valóban csak a szükséges adatok jelennek meg a kimutatásban. 

A készletgazdálkodási modul MRP (anyag szükséglet tervezés) funkcionalitása hatékony segítséget nyújt az 

árubeszerzések automatizált tervezésében. Az MRP elvégzi mindazokat a számításokat, amelyeket a készlet 

beszerző munkatársak is végig gondolnak és elvégeznek egy beszerzési rendelés összeállítása során. 

Mindezt nagy adatmennyiségekre is gyorsan és hatékonyan hajtja végre. Az MRP modul automatikusan 

összeállítja a szükséges beszerzési rendeléseket. Figyelembe veszi az aktuális készlet szintet, a foglalásokat, 

vevői rendeléseket, értékesítési előrejelzéseket és a várható áru érkezéseket (szállítói rendelés) is.  

Amennyiben a rendszer termelési modulját is használjuk, az MRP a termelésekhez szükséges alapanyag 

igényeket is kiszámítja. 

 

 Vevői értékesítési folyamat ajánlattól számláig 

 Beszerzési folyamat ajánlattól számláig 

 Széleskörű igényeket kielégítő árazási rendszer 

 Komplex kedvezmény rendszer 

 Számlázás  

 Előlegek kezelése 

 Ajánlatok és rendelések 

 Szállítólevelek és munkalapok 

 Automatikus házi pénztár vezérlés készpénzes számlák esetén 

 Mozgás rendszer paraméterezhetően 

 Készlet bizonylatok 
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 Tárhelyes raktárak kezelése 

 Adag és gyári szám kezelés 

 Intelligens bizományosi rendszer 

 Költségfelosztások készletekre 

 FIFO alapú készletértékelés 

 Bizonylatképek illeszthetők a vállalat arculatához 

 Utólagos kontírozás szabadon 

 Kimutatások 
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Termelés kezelés 
 

A deep.erp termelésirányítási modulja a termelési folyamatok kezelését támogatja hatékonyan.  

Előre összeállíthatjuk a késztermékek gyártásához alkalmazott darabjegyzékeket. A vevői rendelések, vagy 

készletszint feltöltések kiszolgálását a termelt cikkek esetében a termelési rendelések biztosítják. A termelési 

rendeléseken az elméleti darabjegyzékektől igény szerint el is térhetünk, amit a rendszer hatékonyan tart 

kontrol alatt.  

A komplex termelési folyamatból a deep.erp rendszer a termelési készre jelentésekben nyújt hatékony 

segítséget.  Választhatunk kézi modellt is, amikor az alapanyag fogyásokat és a késztermék / melléktermék 

készre jelentéseket is manuálisan adjuk meg.  A termelési modul lehetőséget biztosít az alapanyagok több 

szintű automatizált elszámolására is. 

A termelt készletek értékét a rendszer készletértékelő motorja maximális pontossággal követi. A termelt 

készletek értékébe az alapanyagok költségei mellett a termelési folyamat során végrehajtott műveletek 

(erőforrások) költségeit is figyelembe veszi és ezek változásait is követi a termelési ciklusok zárását követően 

is.  
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