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1 Az ügyféligény alapja
Az igényeink felmerülésekor az volt az elsődleges víziónk, hogy egy olyan stabil,
működőképes, átlátható szoftvert kapjunk, amellyel a vállalat környezetvédelmi
feladatai, folyamatai leegyszerűsíthetők; az adatok nyilvántartása praktikus legyen,
illetve az elemzések készítése tényleg „pár kattintás” alatt valósuljon meg.
A környezetvédelmi adatok sokszínűsége miatt olyan csomagban gondolkodtunk, mely a
környezetvédelem szinte minden ágát (hulladékgazdálkodás, felszín alatti vízvédelem,
levegővédelem) lefedi, illetve a KIR-működtetésben is ki tudja venni a részét. A piaci
szereplők között történt szelektálás utána a Denkstatt Hungary Kft. által készített és
működtetett ENVIRODATA szoftver moduljait választottuk.

2 Projekt megnevezés
Az E.ON Hungária Zrt., illetve leányvállalatai az ország nagy részén tevékenykednek.
Működési területén 19 db nagy telephely található számos kisebb mellett. A szoftver
bevezetése előtt hatalmas feladat volt a környezetvédelmi adatok nyilvántartása,
valamint a különböző adatszolgáltatások elvégzése. A folyamataink legtöbb esetben
többszereplős folyamatok, így egy olyan rendszerre volt szükségünk, mely a különböző
helyzeteket is kezelni tudja úgy, hogy az a Környezetvédelmi munkatársak számára
leegyszerűsítse az elvégzendő feladatokat.

3

Megvalósítás

Az ENVIRODATA szoftver bevezetése cégünknél több lépcsőben történt. Első lépésben
megtörténtek a korábbi évek adatainak felvitele, kialakítva egy olyan adatbázist, melyre
a bevezetés évében már építkezni lehetett. Az adatokat a Környezetvédelmi szervezet
szolgáltatta a Denkstatt Hungary Kft. munkatársai részére, akik megfelelő precizitással
töltötték
fel
adatbázisunkat.
Az
adatbázisok
kialakítása
után
elsőként
a
Hulladékgazdálkodási modul használatát tettük kötelezővé az érintett munkatársak
számára, utána következett a szoftver többi moduljának bevezetése.
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Ügyfél előnyök

Az ENVIRODATA szoftver moduljai nagyban hozzájárulnak a környezetvédelmi adatok
nyilvántartásában, jelentések elkészítésében. A korábbi bevallások, jelentések
elkészítése rengeteg időt igényelt, viszont az ENVIRODATA szoftver segítségével valóban
megvalósult az az elképzelésünk, hogy ez tényleg csupán „egy kattintás” legyen.
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5 Nyilatkozat az együttműködésről
A Környezetvédelmi szervezet, és úgy gondolom, hogy maga a vállalatcsoport egy olyan
eszközt kapott a kezébe, mely valóban nagyon jó, és maximálisan támogatja minden
résztvevő munkáját. A munkatársak sem teherként élték meg a modulok bevezetését,
megértették, és támogatják céljainkat.
Az ENVIRODATA szoftver a bevezetés óta (2008) folyamatosan működik. A Denkstatt
Hungary Kft. szakembereivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, felmerülő igényeinkre
amilyen gyorsan csak lehet, reagálnak.
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