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1 Az ügyfél igény alapja
A környezetvédelmi (pl. hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, vízvédelem,
határozatok kötelezettségei, környezetterhelések, környezetvédelmi kiadások stb.)
adatok naprakész nyilvántartása, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
jogszabályban előírt feladat.
A környezetvédelmi adatok és költségek pontos és naprakész rendelkezésre állása,
kimutatások készítése a cégvezetés és a termelés elvárása. Az adatgyűjtés hatékonyan
megvalósítására integrált megoldást kellett találni, melyhez a DENKSTATT Hungary Kft.
ENVIRODATA modulokból álló szoftvert választottuk.

2 Projekt megnevezés
A HOLCIM társaság nagyszámú telephelye miatt a környezetvédelmi adatok
nyilvántartása, és az adatszolgáltatás is rendkívül nehézkes. Ennek a folyamatnak az
egyszerűsítéséhez és átláthatóvá tételéhez kellett egy olyan megoldás, mely több
felhasználós, az érintettek vihetik fel adataikat és ezt egy felsőbb vezetői szinten lehet
naprakészen lekérdezni; megfelelő jogosultság beállításokkal.
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Megvalósítás

Az ENVIRODATA bevezetése folyamán első lépésben a DENKSTATT Hungary Kft.
tanácsadóival közösen projekt szervezetet hoztunk létre. A projekt team az adatkörök
meghatározását követően, az adatgyűjtés koordinálva megkezdte a szoftver
adatfeltöltését. A törzsadatok felvitelével létrehoztuk a DEMO adatbázist. A DEMO
használatát követően a DENKSTATT Hungary Kft. elkészítette a telepítőt; és átadta azt a
HOLCIM informatikának; amely elvégezte a helyi gépekre a telepítést. Elkezdődött az
oktatás, és a munkatársak megfelelő ismerete után az éles használat. A bevezetés a
DENKSTATT Hungary Kft. tanácsadóinak folyamatos közreműködésével és támogatásával
történt.
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Ügyfél előnyök

Az ENVIRODATA szoftver segít a környezetvédelmi adatok telephelyenkénti és összesített
nyilvántartásában,
jelentések
elkészítésében,
az
adminisztrációs
terhek
minimalizálásában, ezen kívül egy jó kontrolling eszköz.
A szoftver teljes mértéken automatizált, 1-1 hatósági adatszolgáltatás elkészítésének
ideje a töredékére csökkent; a munkatársak így az adminisztrációs feladatok ellátása
helyett érdemi munkára fordíthatják a felszabaduló időt, a fenntarthatóság,
környezetvédelem érdekeit figyelve.
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Képek

(Fenntarthatósági jelentés 9. oldal)

(Honlap: http://www.holcim.hu/hu/termekek-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok.html)

(Honlap: http://www.holcim.hu/hu/termekek-es-szolgaltatasok/referenciaink.html)

6 Nyilatkozat az együttműködésről
A munkatársak egy jó eszközt kaptak a munkájuk támogatására. Az adminisztrációval
töltött idő a szükséges minimumra csökkent, így a környezetvédelmi munkatársak a
felszabaduló idejükben a környezetvédelem érdemi részével és a termelés
környezetbarátabbá tételével tudtak foglalkozni. Az ENVIRODATA szoftver a bevezetés
óta elakadás nélkül működik, a rendelkezésre állás 99% fölötti.
A DENKSTATT Hungary Kft. kéréseink, jelzéseink alapján (és további költségek nélkül...)
rengeteg kényelmi fejlesztést hajtott végre a bevezetés óta, ami a szoftver használatát
gyorsította, egyszerűbbé tette.
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