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Bit-Soft Kft. több mint 15 éve fejleszti és támogatja a Bithegyező BitWin ügyviteli rendszert 

mezőgazdasági termelő cégek részére. 

A Bithegyező BitWin teljes lefedettséget biztosító, felhasználóbarát, integrált rendszer, amely 

megszünteti a dupla adatfeldolgozást. Kiválthatja a manuális nyilvántartásokat és 

feldolgozásokat. Központilag szabályozható jogosultságok rendszerével megfelelő szinten 

biztosítja az egyes alkalmazásokhoz való adathozzáférést a felhasználók számára.

Bithegyező BitWin Modulok

· Bithegyező BitWin keretrendszer

· Főkönyvi könyvelési és nyilvántartási modul

· Pénzügyi és ÁFA nyilvántartási modul

· Házipénztár modul 

· Készletkönyvelés modul

· Anyagbevét, Kiadási jegy modul

· Számlázás, Szállítólevél modul

· Tárgyieszköz modul

· MázsaMester modul

· Földhaszonbér modul

· Állattenyésztés modul

· Gazdálkodási napló modul

· Növénytermesztés / gépesités modul

· Felvásárlásijegy modul

· Menetlevél, fuvarnyilvántatás modul

· Bérszámfejtés, munkaügy modul

· Iktatás modul

· Rendelések modul

· Zárások, feladások modul

· Tervadatok modul

· Vezetői információs modul

· Feladat kezelő modul

· Partnernyilvántartó modul

· Szerződés nyilvántartó modul

· Adattárház modul

· Táblagépes / tulajdonosi modul

A fenti modul listából a felhasználó igényei alapján lehet összeállitani az ügyfél igényeinek 

megfelelő Bithegyező BitWin informatikai rendszert.
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Bithegyező Modulok telepítési helyszínei és felhasználási területei (példa)

Tulajdonos / Vezető naprakész, pontos 
információt kap a termelésről, költségekről 

valamint a várható hozamokról és az 
eredményről
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Mázsaház, száritó, gabona tárolókKözpont

Bithegyező termelést támogató megoldások, valamint az adminisztrációt 
végző modulok, kihelyezve az adatok keletkezési helyére

Bithegyező BitWin
Központi adatbázisban tárolt 
és kezelt törzsadatokkal 
folyamatos kapcsolat

Számlázás - Pénzügy
Növénytermesztés - Bér
Házipénztár - Pénzügy

Készletkönyvelés - Főkönyv
Földhaszonbér - MázsaMester
Növénytermeszéts - Főkönyv

Anyagbevét - Készletkönyvelés 
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Telephely 1

Raktár

Központ

Bithegyező megoldások munkaidő nyilvántartásra

2012.08.30. 2012.08.31. 2012.09.01. 2012.09.02. 2012.09.03.

Jelenléti iv kezelése
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Üzemanyagkút

Telephely 1

Üzemanyag felhasználás 
járművekre bontva

Bithegyező megoldások üzemanyag tényleges és norma szerinti elszámolására

6/8. oldal



Ügyfél, központi irodák, telephely

Telephely 1

Telephely 2

Bithegyező megoldások a központi adminisztráció elvégzésére
és a telepehelyek ellenőrzésére

Bithegyező BitWin 
program 

működtetése saját 
szerveren 

(beruházás), 
illetve a Bit-Soft 

szerver hotel 
(bérlés) 

használatával is 
megoldható 

Saját 
szerver
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Bit-Soft Szerver hotel

Központ

Alkalmazás-, 
adatbázis archiválás

Adatok egységbe 
illesztése

Jogosultságok 
kezelése

Szoftver 1

Szoftver …

Szoftver 2

Bithegyező BitWin 
Biztonságos internetes hozzáférés 
kiemelt felhasználóknak

Bit-Soft szerver hotel felépitése és ügyfeleink kapcsolódási lehetőségei
(szerver bérlés esetén)

8/8. oldal


	BitWin modulok telepitesi vazlat.vsd
	Page-0
	Page-1
	Page-2
	Page-3
	Page-4
	Page-5
	Page-6
	Page-7


