
EGYSZERŰSÍTJÜK 
AZ IRODAI MUNKÁT. 

Az OfficeGuru segít a munkahelyi Excel  
felhasználóknak egyszerűbbé és  
gyorsabbá tenni a napi feladatokat  
azzal, hogy automatizálja  
a munka favágó részét.  
 

Így több idő marad az igazán fontos feladatokra, 
ráadásul hibákkal sem kell többé törődni. 



MIT CSINÁLUNK? 

Amit lehet automatizálunk 
KIKÜSZÖBÖLJÜK A ROBOTMUNKÁT. 

A munkahelyeken az adatkezelés 80%-a Excelben történik, sok-
szor rendszeresen ismétlődő feladatokkal. Mi arra specializálód-
tunk, hogy ezeket a feladatokat automatizáljuk. 

+ Csökken az idegőrlő robotmunka 

+ Kevesebb a stressz 

+ Végre a valóban fontos, szakmai  
dolgokra koncentrálhat az Excelezés 
helyett 

+ Jellemzően növeli a kreativitást, így 
a munkakedvet! 

+ Több lehetőség a munkában 

+ Lényegesen javul a gyorsaság és így 
a hatékonyság 

+ Számottevő és azonnali munkaerő-
kapacitás szabadul fel 

+ Az Excelezés helyett többet lehet fog-
lalkozni értékesítéssel vagy elemzéssel 

+ Egyszerű megoldás drága rendszer-
fejlesztés helyett 

A MUNKAVÁLLALÓ SZÁMÁRA  

ELŐNYÖK 
A MUNKAADÓ SZÁMÁRA 

+ Adatok exportálása a legkülönbö-

zőbb rendszerekből 

+ Különböző adatok azonos formá-

tumra hozása, összemásolása 

+ Rendszeres riportok, kimutatások 

készítése, küldése 

+ Excelben végztett összetett számítá-

sok 

A céges rendszerek különböző adatainak egy adatbázisba csato-
lása, az adatok automatikus feldolgozása a szakterületünk. 



HOGYAN CSINÁLJUK? 

Egyszerűen programozunk 
AZ OFFICE PRORAMOZÓ NYELVÉBEN, A VISUAL BASICBEN. 

Ami már nem megy függvényekkel, azt az Excel saját programozá-
si nyelvében, Visual Basic-ben leprogramozzuk. Ahogy a nevében 
is benne van: Ez egy látványos, de egyszerű megoldás! 

Az adatok összegyűjtése különböző rendszerekből, meglévő 
Excel táblákból vagy szöveges állományokból nagyon időigé-

nyes feladat. Egyszerűbb, ha a számítógép csinálja helyettünk.  1. 
2. 

Adatbeszerzés automatizálása 

Egyszerűen „közös nevezőre” hozzuk a különböző rendszerek-
ből, Excel táblákból, CSV vagy TXT fájlokban lévő adatokat, 

úgy, ahogyan eddig is csináltad, csak automatikusan. 

Adatok összehangolása 

3. Számolás, szűrés, formázás, képletezés, jelentés készítés, elle-
nőrzés, emailezés. Mindezt akár egyetlen gombnyomással.  

Jól hangzik? 

Feldolgozás automatizálása 



REFERENCIÁK 

Partnereink bizalma a mi ajánlólevelünk. 

„Nem csak az automatizálás, ha-
nem már önmagában a folyamat-
szervezés is megérte! Köszönjük a 
munkát és a rugalmas hozzáál-
lást!!”  Dobozi Gyula,  
ügyvezető, Kontaset Kft.  

„Gáborék nagyon sokat segíttetek 
nekünk, úttörő ötleteikkel és profi 
szaktudásukkal sokban hozzájá-
rultak a sikereinkhez!”  
Ferencz Zoltán, disztribúció  
vezető, K&H Biztosító  

„Profi, pontos, szakszerű, megbíz-
ható és főleg nagyon rugalmas 
csapat - a versenytársainkon kívül 
mindenkinek ajánlom!” 
Kelemen Gyula, ügyvezető,  
UNÉP Kft.  

UNÉP 
IPARI TERVEZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS 

Iparág 
Pénzügy, Biztosítás 

Terület 
Teljesítmény-kalkuláció 

Megoldás 
On-line kapcsolat központi rend-
szerekkel, egyszerű, de látvá-
nyos kezelőfelület, mindez  
Microsoft Accessben 

Előnyök 
+ 16 órányi humán erőforrás felszabadult 
+ Megbízható minőség, nincsenek hibák 
+ Könnyű adatelérés és lekérdezés 
+ Rugalmas, házon belül is fejleszthető 

Iparág 
Építőipar 

Terület 
Adatkezelés és ajánlat-
készítés 

Megoldás 
Egyetlen, teljesen automatizált 
Excel tábla, több felhasználó 
egyidejű munkájára, felhaszná-
lók által definiált kezelőfelülettel 

Előnyök 
+ A manuális munka 80%-a megszűnt 
+ Megbízható minőség, nincsenek hibák 
+ Könnyű és gyors adatelérés , lekérdezés 
+ Összevont adatbázis 

Iparág 
Kiskereskedelem 

Terület 
Belső adatok kezelése 

Megoldás 
Excelben tárolt és kézzel feldolgo-
zott adatok egy az egyben át let-
tek emelve egy Access adatbázis-
ba. A feldolgozás automatikus. 

Előnyök 
+ Könnyű adatelérés és lekérdezés 
+ Egyszerű adatbevitel 
+ Több funkció egy „kalap alatt” 
 

Iparág 
Nagykereskedelem 

Terület 
Rendelés-feldolgozás 

Megoldás 
Adatrögzítés, számolás és auto-
matikus ellenőrzés Excelben, a 
felhasználó által megálmodott 
felületen. 

Előnyök 
+ Teljesen automatizált adatfeldolgozás 
+ Egyszerű, szerkeszthető tábla 
+ Szabadon terjeszthető 

Iparág 
Ipari termelés 

Terület 
Kalkuláció 

Megoldás 
Excel táblákban tárolt adatok és 
manuális kalkulációk kerültek 
egyetlen Access adatbázisba, 
személyre szabott felülettel 

Előnyök 
+ 70%-kal gyorsabb kalkuláció készítés 
+ Nincs a manuális számítás, nincs hiba 
+ Megszűnt a redundáns adatbevitel 
+ Könnyen visszakereshető adatok 



RÓLUNK 

Közgazdászok vagyunk. 
ÉS NAGYON SZERETÜNK PROGRAMOZNI. 

Valódi célunk, hogy a vállalatok felismerjék: van egy egyszerű és 

hatékony eszköz a kezükben, amelynek segítségével a drágán al-

kalmazott adatfeldolgo-

zókból munkatársaik kre-

atív, problémamegoldó 

szakemberekké válhat-

nak. A mi feladatunk, 

hogy ebben a felismerésben segítsük a cégeket, 

cégvezetőket és munkatársaikat. 

+ diplomás közgazdászok 

+ hozzászoktak a multi-világ igényeihez és  
elvárásaihoz 

+ tapasztalt programozók és folyamattervezők 

 

MIT LEHET TUDNI A MUNKATÁRSAINKRÓL? 

Dobai Gábor vagyok, az OfficeGuru  

alapítója, 35 éves, közgazdász,  

rendszeres Excel-felhasználó.  

Multi-világban nevelkedtem,  

tudom mit jelent adatokkal  

zsonglőrködni.    

+ nagyon kreatívak - nyitottak az új 
kihívásokra 

+ beszélnek angolul 

+ könnyedén kommunikálnak 



KELL EGY KIS MEGGYŐZÉS? 

Konzultáció, ingyen. 
KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL. 

A konzultáció valójában egy egyszerű beszélgetés:  Milyen 

munkákat kell, lehet automatizálni, mi mennyi időt vesz igény-

be, milyen előnyöket remélünk egy fejlesztésből és persze a 

technikai háttérről is szót ejtünk. 

Ezt követően megálmodunk egy megoldást és készítünk egy aján-

latot, árral, határidővel és megtérüléssel. 

+ Válasszon Önnek alkalmas időpontot 

+ Tájékoztassa az érintett kollégákat az idő-
pontról  

+ Egyszerűen vegye fel velünk a kapcsola-

tot a lenti elérhetőségek bármelyikén  

+ A konzultáció és helyzetfelmérés teljesen  
ingyenes 

HOGYAN KÉRHETEK INYGENES KONZULTÁCIÓT? 


