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Az a folyamat, 
amikor egy fizikai 

mennyiséget 
valamilyen módon 

számítógéppel 
feldolgozhatóvá 

teszünk 
 
 

DIGITALIZÁCIÓ 



Egy exponenciális 
trend az 

elején úgy tűnik 
mintha nem is 

nőne 
 

 



Az új digitális  
technológia 

mindig 
szétrombolja a 
korábbi piacot  

 

DISZRUPTÍV 



Mindig elérik az  
ingyenes  
állapotot 

 
 

DEMONETIZÁCIÓ 



DEMATERIALIZÁLT 

Már a fizikai térben betöltött szerepe a 
meghatározó 

 
 



Mindenki által elérhető 

 
 

DEMOKRATIKUS 



 Könyvelők 

A digitalizáció korában  

 
 



TRANZAKCIÓS KÖNYVELÉS 

MI A KÖNYVELÉS MA? 

TRANZAKCIÓS  
ADÓZÁS RIPORTING 

AUDIT 

TANÁCSADÁS 
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TRANZAKCIÓS  
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TRANZAKCIÓS 
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TANÁCSADÁS 

A MAGYAR  
FINTECH KÖNYVELÉSI 
PIAC  Quickbooks, Xero  Zoho  Tableu, Roambi  Facebook 

Céginformációs 
platformok 

Hitelminősítők 



Lássuk, be hogy az 
adatrögzítés megoldható 
és oldja meg más  
 
Digitális termék > Digitális 
stratégia  
 
Új árbevétel modell, 
melyben a tanácsadás 
kerül előtérbe  
 
Minden eszköz annak 
érdekében rendelve, hogy 
a tanácsadás előtérbe 
kerüljön, teljes 
újrapoziciónálás  
 
Mobillá válás 
 
Nem az a lényeg mit 
mondasz, hanem az 
hogyan, és hol mondod ki   
 
Költségek átgondolása   
 
 

A piac képes könyvelő képlete :IQ+EQ+DQ  



•  Online jelentéskészítő főkönyvi 
adatokból  

•  Felhőalapú program  

•  iOS applikáció  

•  A jelentéseken kívül számos más 
olyan funkciót betöltő program 
mely egy könyvelőiroda életét 
megkönnyítheti 

•  Hivatalos oktatási eszköz a 
Budapesti Gazdaságtudományi 
Egyetem számvitel tanszékén  

MI a RIPORT? 



QUICK BÉTA

OCR és gépi tanulással 
támogatott költségnyilvántartó 

alkalmazás. 

 
A R!PORT-tól eltérően itt akár 

napi frissességű 
adatszolgáltatás történik 

cégvezetőknek. Egy 
kényelmes alkalmazás 
cégeknek, amiből egy 

könyvelőiroda is profitál 

R!PORT
Üzleti jelentéskészítő és 

adózási értesítő alkalmazás 
könyvelőknek cégvezetőknek

 
A program segítségével 
könyvelők tudnak egyre 

magasabb hozzáadott 
értéket szolgáltatáni 

digitálisan érett 
ügyfeleiknek. 

AUTOKATA
Kisadózóknak szánt adózási események 

és teendők köré épített automata 
tanácsadó alkalmazás 

Egy teszt termék mely végül a 
Számlázz.hu együttműködéssel 

mára egy népszerű egyre fejlődő 
alkalmazás kisadózóknak és 

könyvelőiknek is  
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Köszönöm a  
figyelmet ! 
 
www.riport.app 
zoltan.kristo@riport.co.hu 

 
  


