
3.997
megspórolt munkaóra

900.020
feldolgozott tétel



most: adatrögzítés



most: adatrögzítés



cél: automatizáljuk!





3x gyorsabb

4x gyorsabb

10x gyorsabb



Jövő 

“A jövő könyvelése”

Jövő, ami felé tartunkJövő, ami már itt van



Trendek - a könyvelésben

Munkaerőhiány

Könyvelői és adatrögzítői bérek emelkedése

Árverseny az ügyfelekért

NAV adatszolgáltatások digitalizációja

Elektronikus számlázás térnyerése

Online bankolás térnyerése

Készpénzforgalom háttérbe szorulása 



Ügyfelek elvárásainak változása

Pontosan

Gyorsan

Olcsón

Naprakész info

Döntés támogatás

Tanácsadás

● Adatok értelmezése
● Személyes konzultáció
● Jogszabályok változásai

Személyre szabott
● Kézi adatrögzítés kiváltása
● Kontírozás kiváltása
● Párosítás meggyorsítása

Az automatizáció segíthet



Ügyfelek elvárásainak változása

“Ami ma versenyelőny, 
az két év múlva alap lesz.”



Könyvelési folyamat az Adriana nélkül

Ügyfél
(könyvelt 

cég)
Könyvelő Könyvelő 

program

Vevő számlák

Bank kivonat

Manuális feldolgozás

Kontírozás

Párosítás

Papír vagy .pdf



Főkönyvi feladás:
• Összes tranzakció
• Összes vevő számla
• Kontírozva
• Kiegyenlítések 

megkeresve

Könyvelési folyamat az Adrianaval

Könyvelő Könyvelő 
program

Vevő számlák

Bank kivonat

Papír vagy .pdf

Elektronikus formátumban is
(.xls, .csv, .xml, stb.)

Ügyfél
(könyvelt 

cég)

• Fájlok beolvasása
• Kontírozás
• Párosítás



Homogén, egyforma munka Speciális
esetek

80 % 20 %

Kézi rögzítéssel

Adrianaval

Idő megtakarítás
60 – 70%Speciális

esetek

20 %

Több idő marad a meglévő ügyfelekre, vagy új ügyfeleket is vállalhatnak.



Kattintás mentes kontírozás

• Az Ön által beállított szabályok alapján automatikusan, 
kattintás nélkül kontírozunk

• Csak azokat a tranzakciókat kérdezi meg, amelyekkel 
korábban még nem találkozott.

Kattintás mentes
95% 5%



Automata párosítás



Vevő számlák

Mikor jobb az Adrianaval könyvelni a vevő 
számlákat?

• ha valamilyen, a számlán szereplő információ 
alapján különböző főkönyvekre akarja tenni a 
számlákat

➢pl. fizetési mód, vagy termék megnevezés 
alapján



20+

Az Adriana kompatibilitását folyamatosan fejlesztjük mind az import, mind az export oldalon

Bank

Webshop rendszer

Számlázó program
(NAV xml) 

Csomagfutár

Bankkártyás fizető 
rendszer

10+

8+

3+

Minden

8+

Könyvelő program

www.automatik.hu

Kompatibilitás



Kompatibilitás

● MKB Bank
● MKB Business Internet Bank
● OTP Direkt
● OTP Electra
● Pátria Internet Bank
● Raiffeisen Electra terminál
● Raiffesien Bank
● Sber Internet Bank
● UniCredit Bank

● Budapest Bank
● Budapest Bank 

Üzleti Terminál
● CIB Internet Bank
● Citi Bank
● Erste Bank
● FHB Bank
● K&H Bank
● MagNet Bank

Bankok



Kompatibilitás

● Barion
● Braintree
● CIB Bank PPK
● K&H Bank
● OTP Simple
● PayPal

● 24H csomag lista
● DPD csomag listaGLS csomag lista
● GLS napi csomag lista
● Royal Futár csomag lista
● PickPack csomag lista
● Mixpakk csomag lista
● Sprinter csomag lista

● MailMaster megrendelések
● Shoprenter megrendelések

Csomag futárok Bankkártya elfogadó 
rendszerek

Webshopok



Kompatibilitás

● Green Archive szállító számla
● NAV export vevő számla

=> mindegyik számlázóval
● Openbravo vevő számla
● Számlázz.hu vevő számla

● RLB-60
● RLB Béta
● Infotéka - Kontír FB
● Infotéka - Kontír.NET
● ComboSoft
● IMA - In MId Air
● SUP
● Novitax

Könyvelő
programok

Számlázó 
programok



Önnél is működik!

• Minden bankból díjmentesen elérhető a kivonat 
olyan formában, amit fel tud dolgozni az 
Adriana.

• A kérdés, hogy az Ügyfél letölti-e Önnek? Vagy 
ad olvasási hozzáférést?



A jövőben

• Kompatibilis formátumok körének bővítése (könyvelőprogramok, bankok, ...)

• Online kassza

• Egészségpénztárak

• Banki API integráció

• Élő, azonnali könyvelés

• Skontó automatikus könyvelése

• Árfolyam különbözet automatikus könyvelése

• Utalások automatikus feladása (bér, szállító)



Taktika

Proaktivitás

Kivárás



Nagy Ádám 

+36 (20) 32 54 179
adam.nagy@automatik.hu
www.automatik.hu

Köszönöm a figyelmet!


