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egy igazán összehangolt,
tapasztalt és lendületes team,
profi szolgáltatás

fullszervíz
a Consulo-tól

A

dunaszerdahelyi székhelyű Consulo Kft. könyvelői iroda 2008-ban alakult három gyakorlott és hozzáértő pénzügyi, illetve egy számítástechnikai
szakember összefogásával. Működésük kevesebb, mint másfél
éve alatt 8 cég könyvviteli munkáját végzik, köztük az ország valamikori egyik legnagyobb multinacionális vállalatának, az Eastern
Sugarnak a számviteli és adminisztratív feladatait is. A három
alapító taggal, Nagy Tímea pénzügyi igazgatóval (jobbról), Ribánszka Mónika főkönyvelővel
(elöl középen) és Csomor Vili
igazgatóval (hátul) beszélgettünk
a cégről, valamint annak tevékenységéről és a további terveikről.
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A CSAPATUNK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL
TÖREKEDTÜNK ARRA, HOGY
OLYANOKKAL DOLGOZZUNK, AKIKBEN MEGBÍZUNK, AKIRÃL TUDJUK,
HOGY MI AZ ERÃSSÉGE...
Honnan jött az ötlet és valójában hogyan alakult meg a
Consulo cég?
Timi: Mindhárman az egykori
cukorgyár alkalmazottai voltunk,
ott ismertük meg egymást. Az ötlet a könyvelőiroda megalapítására onnét származik, hogy tovább
akartuk vinni azokat a tapasztalatainkat, amelyeket az évek
alatt szereztünk. Tisztában voltunk egymás munkastílusával,
erősségeivel, tudtuk, ki miben jó
és kölcsönösen méltányoltuk egy-

más szakmai hozzáértését. Az
Eastern Sugarnak a mai napig mi
végezzük a számviteli feladatait,
csak már nem mint annak alkalmazottai, hanem a Consulo égisze alatt.
Mennyi alkalmazottal működik
a cég?
Mónika: Tulajdonképpen a vállalkozásunk alapját mi hárman, az
alapítótagok alkotjuk, illetve egy
kolléganőnk, Hajdú Éva (a fényképen balról). A csapat összeállí-

tásánál elsősorban arra törekedtünk, hogy olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akikben tökéletesen megbízunk illetve akiről tudjuk, hogy mi az erősségük és milyen a szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Így állt össze ez a kis
csapat.

Konkrétan milyen szolgáltatást
tudtok nyújtani az ügyfeleknek?
Vili: Széles skálájú feladatkört
végzünk. A teljeskörű számviteli
szolgáltatásoktól egészen a cég
pénzügyeivel kapcsolatos adó-,

valamint egyéb tanácsadáson keresztül. Ezekről a szolgáltatásokról
egyébként bővebb információ is
beszerezhető a Consulo hivatalos
weboldalán a http://www.consulo.sk címen.
»
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Úgy tudom, hogy a Consulo
szorosan egybeolvad a System Builders informatikai céggel (a cég hivatalos weboldala a www.systembuilders.sk címen található), aminek te vagy
az egyik alapítója. Milyen formában kapcsolódik a két
cég, mivel tevékenykedik a
System Builders?
Vili: Ez a cég 2007-ben alakult, Bartalos Attila, jómagam és
egy volt magyarországi kollégám,
Molnár Ferenc közreműködésével. A cukorgyár, illetve a partnereivel való jó kapcsolatainkat továbbvéve szerettük volna az ott
bevált folyamatokat és a megszerzett tudást hasznosítani más cégekben is. Az effajta munka bizalmi alapon működik. Ez egy magyarlakta régió, ahol az emberek
többsége bizalmatlan a nem
anyanyelvünkön beszélő informatikai cégekkel és azokkal szemben, akiket nem ismer. Az informatikai nyelvezet egyébként is
specifikus, néha még magyarul is
nehéz megérteni. Esetünkben ez
egy jó kiindulási pont volt. Microsoft alapú rendszereken és termékcsaládokkal dolgozunk. Úgy
véljuk, hogy ennek a szoftveróriásnak a termékei megfelelő alapot tudnak biztosítani az irodaés vállalatirányítás terén is.
És melyik pontosan az a program amellyel a Consulo cég
dolgozik?
A Consulo cég a Microsoft
Dynamics Navision programot
használja a számviteli munka elvégzésére, illetve a kliensek nagy
részének a könyvelése is ebben
a rendszerben folyik. A Microsoft
Dynamics Navision egy olyan vállalatirányítási megoldás, amelyben az adott cég összes kulcsfontosságú adata feldolgozódik
így az ügyfél kérésére tökéletes
áttekintés kapható akár egyetlen
gombnyomásra.
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A CONSULO ÉS A SYSTEM BUILDERS SZOROSAN EGYÜTTMÙKÖDIK.
A JÖVÃBEN SZERETNÉNK KÖZÖSEN DOLGOZNI ÉS ÍGY EGY KOMPLEX
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI...
Mi a megoldás akkor ha valaki nem szeretné a már meglévő és jól bevált könyvviteli
programját a Microsoft Dynamics Navision termékére lecserélni?
Timi: Természetesen, ha valaki a saját könyvelési rendszerében szeretné a könyvvitelét látni,
ebben is partnerek vagyunk, és
segítünk a leghatékonyabban kihasználni az adott program lehetőségeit. Viszont mi mindenkinek a Microsoft Dynamics Navision-t ajánljuk, mert ebben a beállítások személyre szabhatóak és
több lehetőséget kínál a különféle analízisek felállítására, reportok készítésére és lehetővé teszi
bizonyos tevékenységek automatizációját is. Egyszóval felhasználóbarát és egyszerűen kezelhető.
Azzal már tisztában vagyunk,
hogy a Consulo illetve a System Builders cég szorosan
együttmüködik. Milyen komplex szolgáltatást nyújt ez a
két cég a vállalkozásoknak?
Timi: Igen, így van. A Consulo
és a System Builders cég szorosan együttműködik. Az elképzelésünk az, hogy a jövőben közösen
dolgozzunk. Nem csak külön
akarunk könyvelési munkákat és
külön információs technológiai
szolgáltatást nyújtani, hanem a
kettőt együtt is kínáljuk, hiszen
egy nagyobb cég esetében kéz a
kézben jár az effajta szervíz jellegű szolgáltatás.

Szóval a két cég kéz a kézben úgymond kiegészíti egymást?
Mónika: Aki úgy dönt, hogy
technológiát vált, komolyabb és
specifikusabb programot akar,
mint amik általában kaphatóak a
piacon, ezt meg tudja valósítani a
System Builders. A Consulo pedig segít a program testreszabásában, hogy teljes mértékben
megfeleljen az előírásoknak és
egyben a kliens elvárásainak.
Mik a további terveitek a jövöt
illetően?
Mónika: Cégünk tevékenysége főleg a nagy-, és közép-vállalkozókra irányul.
Timi: Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi a könyvelést nem
csak szükségből, az adóhatóság
részére kívánjuk feldolgozni. Tehát, ha valakinek szüksége van
egy könyvelőre, aki majd elkészíti
neki muszájból a könyvelését, akkor az valószínűleg nem minket
fog keresni. Mi gyümölcsöző
együttműködést ajánlunk, ami
után az ügyfél elégedett lesz, és
olyan dolgokat is látni fog a saját
könyvvitelében, amit eddig nem
látott. Az effajta betekintés segíteni fogja őt a tervezésben és vállalkozása előrehaladásában.
Vili: A fő célunk, hogy segítsünk és ötletet adjunk, úgymond
új szelet a vitorlákba. Aki szeretné, hogy a könyvelése az ő javát
szolgálja, az keressen minket és
mi rendelkezésére állunk.
«

