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Sokkal kevesebb szó esik azonban a munkafolyamat-
menedzsmentről. A kettő közti különbség, hogy míg  
a workflow management a vállalat üzleti és gazdasági fo-
lyamatainak egészére, azok egységes irányítására vonatkoz-
hat, addig a projektmenedzsment tevékenység a vállalat 
egészében egy komplex folyamatkezelést jelenthet, amely 
kapcsolódó és önálló munkafolyamatok halmaza lehet.

De annak ellenére, hogy a projektmenedzsment kifejezet-
ten népszerű fogalom manapság, a munkafolyamat sem 
ismeretlen kifejezés senki számára, aki valaha legalább ra-
cionálisan végig próbálta gondolni, hogy munkája során 
milyen feladatokat milyen sorrendben kell elvégeznie.

A munkafolyamat, vagy más néven workflow a gyakorlat-
ban az üzleti folyamatokat jelenti. A workflow lényegében 
nem más, mint egy cég, illetve a vállalat munkafolyamata-
inak strukturált, logikus szervezése és megfelelő támoga-

tása. Egymást követő feladatok, munkafázisok folyamata, 
amelyet egy vagy több személy egymás utánvagy esetleg 
párhuzamosan egy közös cél elvégzése érdekében hajt vég-
re. A workflow feladata az egyes munkafázisok irányítása, 
nyilvántartása, összefogása. Manapság már mindezt elekt-
ronikus úton valósítjuk meg, alapvetően egy jó workflow 
szoftver folyamatszabályozásával, ami előre definiált auto-
matizációt eredményezhet.

Ahogy fejlődött a technológia, a vállalatok szervezeti felépí-
tése is egyre bonyolultabbá vált. Új osztályok jöttek létre, 
bizonyos munkakörök kibővültek, mások specializálódtak. 
A jól elhatárolható területek és egységek közötti határok 
elmosódtak. Ez pedig egyre összetettebb munkafolyamato-
kat eredményezett. A helyzetet tovább bonyolította, hogy  
a vállalatok életébe folyamatosan újabb és újabb informati-
kai eszközök és alkalmazások kerültek be, melyeknek lokális 
feladatorientált szerepet szánnak. A hatalmas káosz miatt 

átlátható 
szervezeti működés

 gyorsabb és 
pontosabb 

munkavégzés

kevesebb 
adminisztráció

szabályozott 
munkafolyamatok

nyomon követhetőség és 
kontrollálhatóság

manapság rendkívül népszerűek a különböző projektmenedzsment módszertanok. számtalan verzió 
létezik attól függően, hogy kidolgozója milyen feladat elvégzésére összpontosított. van kifejezetten 
gyártás területére létrehozott projektmenedzsment rendszer, vannak szofterfejlesztésre alkalmas 
változatok, de találkozhatunk teljesen általános módszertanokkal is, melyek nem specializálódnak 
egy-egy területre.
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HD Service 

Szakértők:

EVENTUS néven létezik egy olyan hazai fejlesztésű munkafolyamat- és munkaerő-menedzselő rendszer, 
amelyet számos európai országban alkalmaznak és több hazai, illetve nemzetközi díjat is elnyert már 
(www.eventus.eu).
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Szegmens: Járművek
Kihívás: A hulladékkezelési idő és költség csök-
kentése a főtengelyek csomagolásához kapcsolódóan. 

M E G O L D Á S

Egy ügyfélreszabott visszaváltható csomagolás, belső 
elemek kialakításával a főtengelyek elválasztása és 
védelme érdekében.  

EREDMÉNY
A visszaváltható csomagolás segítségével a hulladék 
probléma teljesen kiküszöbölhető. Emellett az ügyfél 
további előnyökhöz jut a könnyebb kezelhetőség, 
jobb logisztika és a projekt időtartamára számított 
csomagolási költségek 60%-os csökkentésével.   

A KÖRNYEZETI HATÁS 
CSÖKKENTÉSE. 
AZ ÖN VILÁGÁBAN

HELY: GUADALAJARA, MEXIKÓ, SZÉLESSÉG: 20˚67.3’N, HOSSZÚSÁG: 103˚34.3’W

Az Ön küldetése a mi küldetésünk. Teljes, optimalizált csomagolási 
megoldásokat alakítunk ki az összköltség és a környezeti hatás ellátási 
láncában történő csökkentése érdekében. Globális műszaki és szállítási 
kapacitásainkkal Önt szolgáljuk a világ minden szegletében. 
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felmerült az igény egy átlátható és hatékony munkaszerve-
zési metódus létrehozására, melyet egységes felületen lehet 
nyomon követni, ezzel együtt pedig szükségessé vált a már 
használt üzleti folyamatok újragondolása és optimalizálása. 
Nem volt kérdés, hogy a vállalati munkafolyamatokat csak 
egy erre alkalmas informatikai megoldással lehet összefogni. 
Így nőtte ki magát egy új alkalmazásterület, amit workflow 
menedzsment-ként neveztek el.

A workflow menedzsment a vállalat minden területét 
érinti, hiszen a munkavégzés menetét kell, hogy leírja, azt 
kell végigkövetnie függetlenül attól, hogy egy új munka-
vállaló belépéséről, a vállalat teljes logisztikai folyamatá-
ról vagy beszerzési igények jóváhagyásáról van szó. Egy 
jó munkafolyamatalkalmazás szinte bármilyen területen 
kiválóan alkalmazható.
A workflow menedzsmentnek köszönhetően a munkafo-
lyamatok gyorsabban és pontosabban, áttekinthetőbben 
végezhetők el. Egy jó rendszer titka az automatizáltság-
ban rejlik: egyszer kell jól 
átgondolni és definiálni 
a vállalat munkafolya-
matait, ezt követően  
a rendszer automa-
tikusan egymás után 
fűzi a szükséges lépé-
seket. A workflow alkal-
mazás mindig annak adja  
a feladatot, akinek valami-
lyen elvégzendő munkája van vele, 
azaz végigvezeti a munkafázisokon  
a kompetens feladatvégzőket. Rend-
szertől függően számtalan tényezőt 
állíthatunk be, azonban vannak 
elengedhetetlen részek, melyekre 
minden esetben szükség van ahhoz, 
hogy megfelelően működni tudjon. 
Ezek pedig: a konkrét feladat, az annak 
elvégzéséért felelős személy vagy csoport, illetve a határidő.

A rendszer bevezetésével minden munkatárs a szervezet-
ben elfoglalt szerepe szerinti tevékenységét végezheti úgy, 
hogy közben a hatékony munkavégzéshez szükséges összes 
adatot, információt, dokumentumot megkapja, és szük-
ség szerint továbbíthatja is. A workflow rendszer részt-
vevői a jogosultságuknak megfelelően képet kaphatnak 
a munkafolyamatok pillanatnyi állásáról, az elvégzendő 
feladatokról és a határidőkről.

A hatékonyság akkor lehet a legnagyobb, ha a lehető legtöbb 
folyamatot automatizálni tudjuk. Ekkor a legkisebb az esé-
lye, hogy valahol hiba csúszik a rendszerbe, elakad a munka, 
nem készül el határidőre. Az automatizáltságnak köszönhe-

tően a vállalatnál áttekinthetővé válnak az üzleti folyamatok 
és drasztikusan csökken a hibalehetőség, a szervezet korábbi 
munkafolyamatai felgyorsulnak, optimálisabb munkameg-
osztás jön létre, végigköveti az információ életútját és ezáltal 
folyamatos ellenőrzési lehetőséget biztosít.

Az már világosan kirajzolódik, hogy milyen előnyökkel 
jár egy worflow menedzsment rendszer bevezetése. Azon-
ban az implementáció önmagában még nem hozza meg  
az eredményeket. Ha jelentős javulást várunk el tőle, akkor 
gondos előkészítésre, felmérésre és tervezésre van szükség. 
Ismernünk kell a jelenlegi folyamatainkat, fel kell őket 
mérnünk, illetve adott esetben racionalizálnunk kell őket. 
Ez hosszadalmas folyamat, hiszen nem minden vállalat nö-
vekszik úgy, hogy a vezetői idejekorán felismerik az igényt 
a workflow menedzsmentrendszerek iránt és a folyamatos 
bővülés során a rendszert csak bővíteni kell. Sajnos leg-
többször akkor jön el a bevezetés ideje, amikor már félkész 
megoldások nem elegendőek a temérdek feladat határidőre 

történő ellátására, de egy 
jó workflow menedzs-

mentrendszer alkalmas 
arra is, hogy a vállala-
ton belül lezajló válto-
zásokat követni tudja, 
függetlenül attól, hogy 

kis- és középvállalkozás-
ról, vagy nagyvállalatól 

van-e szó.

Bizonyos esetekben a vállalatok 
csak egyes részlegek számára vezetnek 

be valamilyen rendszert a munkafolya-
matokra. Ilyen példa lehet, ha mondjuk a logiszti-

kai folyamatokat a vállalat egy kifejezetten erre a célra 
létrehozott alkalmazás segítségével oldja meg, miközben  
a HR még minden folyamatot manuálisan vezérel. Ilyen-
kor azonban a részlegesen bevezetett rendszer csak azokon 
a területeken hoz változást, ahol az implementáció meg-
történt, viszont a teljesség hiánya miatt nem csökkenti glo-
bálisan a cég egészére nézve a hibák számát, ez pedig vég-
eredményben megint csak tökéletlen működéshez vezet.

A workflow menedzsment előnyeit tehát akkor tudjuk 
legjobban kiaknázni, ha a kiválasztott rendszert tudatosan 
építjük fel és a cég egészére vezetjük be, kezelni tudjuk 
benne az összes feladatot és folyamatot.
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