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AZ ICT-PIAC NAGYKÖNYVE 2011

A CompuTrend 2000 Kft. fő tulajdonosai magyar természetes személyek.
Dolgozóinak létszáma 51 fő, ebből szoftverfejlesztő 21, tanácsadó 23, vezetés és értékesítés 3, adminisztráció 2 fő,
s mindezt 2 rendszergazda egészíti ki.
A tanácsadók sok éves költségvetési, vállalatgazdálkodási, projektvezetési tapasztalattal rendelkeznek, s
közülük 16-nak szakirányú felsőfokú végzettsége is van.
A fejlesztők háta mögött átlagosan 6 év fejlesztési tapasztalat áll, ezeket Delphi, Java és .NET környezetben szerezték. A vállalat tevékenységéhez szilárd támogatást nyújt a
minőségirányítási rendszere, amelyet az ISO 9001:2000 és
az ISO27001 szabvány előírásai szerint alakított ki.
A cég munkatársai folyamatosan szembesülnek azzal a kihívással, hogy olyan megoldásokat kínáljanak, amelyek hozzájárulnak a partnerek sikeres működéséhez. A
társaság működési területén a magas színvonalú szolgáltatásokat a munkatársak szakértelme és tapasztalata biztosítja. A cég sikeresen ötvözi a fiatal, az újdonságok iránt
fogékony és a komoly szakmai múlttal rendelkező, tapasztalt munkatársak együttműködéséből származó előnyöket.
Az informatikai piacon elengedhetetlen gyors, rugalmas és
hatékony alkalmazkodás mellett alapvető érték a kiszámíthatóság, a stabil működés. A CompuTREND munkatársai
a piac folyamatos elemzése, figyelemmel kísérése révén
hozzák létre a legkorszerűbb, valóban integráltan alkalmazható megoldásokat.
A társaság dinamikusan növekszik: 2008-ban 371,6

millió forint árbevételt ért el, 2009-ben 389,3, 2010-ben
631, 2011 első félévében pedig 405 millió forint árbevételt
könyvelhetett el. Adózás előtti eredménye rendre 65,4, 74,
147, illetve 158 millió forint volt.
A CompuTREND zászlóshajója az 1998-ban fejleszteni kezdett CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási
rendszer, amely a költségvetési szervezetek, illetve a költségvetési szervezetek átalakításával létrejött közhasznú
társaságok részére készült. A program grafikus – Windows
– felületen működik, amely kliens/szerver architektúrájú,
Windowson fut LAN- és WAN-környezetben egyaránt. A
program MS-SQL vagy Oracle adatbázis-kezelőt használ.
A programcsomag önálló ügyviteli szoftverként alkalmazható, s olyan speciális interfészekkel rendelkezik, amelyek
révén szervesen illeszthető bármilyen szakmai rendszerhez, így például a Magyarországon forgalomba lévő intézményi, önkormányzati vagy kórházi informatikai rendszerek legtöbbjéhez. A megoldást 360 ügyfél használja, köztük olyan szervezetek, mint a Magyar Államkincstár vagy a
Munkaerő-piaci Alap.
A programrendszer jelenlegi verziója megfelel az
államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendeletekben foglaltaknak, illetve a számviteli törvényben szabályozott kettős könyvviteli szabályoknak, ide értve a közhasznú társaságokra vonatkozó speciális szabályokat is.
A programrendszer olyan, a cégvezetést támogató
modulokkal is rendelkezik, mint a vezetői információs rendszer, valamint a likviditáskezelő és a projektfigyelő modulok.

CÉGTÖRTÉNET
A CompuTREND elődjét 1984-ben

kizárólag az egészségügyi felhasználókra

végéig, fokozatosan növekedve működtek

néven szervezték egy programcsomaggá.

alakította gmk-ként az Országos Tervhivatal

koncentrálva.

immár 51 fővel. A kisszövetkezet

Az 1986 utáni első tíz évben elérték, hogy

számítástechnikai központjának néhány

A gmk-formáció 1987-ig működött, utána

tagjainak útjai ekkor elváltak, s jött létre

az egészségügyben piaci részesedésük

munkatársa. A vállalat 1986 óta állít elő

ketten a társaságból úgy döntöttek, hogy

a CompuTREND Kft., s működik családi

meghaladja a 60 százalékot. Ezt követően

gazdasági és gazdálkodási programokat,

főállásban folytatják, s kisszövetkezettet

vállalkozásként mind a mai napig.

a legjelentősebb változást a CT-EcoSTAT

majd programcsomagokat, kezdetekben

alakítanak. Ebben a minőségben 1991

A cég első termékeit CTGAZD összefoglaló

rendszer útjára bocsátása jelentette.

