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Működési háttér.

Cég környezet:

• Sikeres volt 3 éve a társasági forma váltás.

• Tulajdonosok változatlanok. Külső tőke 

bevonása nem volt.

• Hitel mutatók a 10 % alatt maradnak. 

• Elmúlt években átlagos éves 

növekedés 20 % és 35 % között mozgott

• Elmúlt években keletkezett eredményből a 

saját tulajdonú infrastruktúra kialakítása 

történt meg. (iroda, gépek, fejlesztések 

forrása, stb.)

• Tevékenység két fő területre szakosodott.



 Az elmúlt 17 évben a cégünk erejét elsősorban a felhasználó-

ink bizalma és a munkatársak lelkiismeretes munkája adta! 

 Ma már programjaink több száz helyen futnak. Partnereink 

korrekt gazdálkodási hátteret biztosítanak.

Több éves gazdálkodás összehasonlítása

2001 2002 2003 2004 2005

Bevétel

Költség

Eredmény

Továbbra  is 

független 

cégként, 

ügyfelek által 

támasztott 

elvárások 

szerint kell 

csak 

működnünk.

Quadro Byte Rt. gazdasági helyzete



Munkatársak: régiek - újak

Természetesen a sok új munkatárs egyben a cég 

szervezettségében, életében, a munkatársak közötti 

kapcsolatokban is sok új kihívást jelent.



Korszerű stabil, független partnerként a 

felhasználók hosszútávon támaszkodhatnak 

ránk. 

Mi tudjuk vállalni a kihívásokat. Működésünk 

nem függ attól, hogy mit tudnak elérni mások.

Szervezettség, hatékonyság biztosítja a 

kedvező szolgáltatás ár arányt. 

Adatbiztonság = felhasználó biztonsága:

 Jogosultsági rendszer, külső partnerek

 Intranet, VPN, Internet, tűzfal, vírusirtó, 

kémprogramok, stb.

Korszerű technológia, 

Minőségbiztosítás. (ISO)

Fejlesztések eredményei



Tudom a most elmondottakból sok minden úgy érzik nem 

érdekli Önöket a napi tevékenységük szempontjából. 

Pedig az informatika elkerülhetetlenül egyre fontosabb 

szerepet fog betölteni (GPRS-től függetlenül) működésük, 

jövőjük szempontjából. Direkt és indirekt módon. 

Szerintem fontos tudniuk és foglalkozni vele, hogy milyen 

célokkal, háttérrel és függetlenül működik-e az Önöknek 

szolgáltató informatikai cég. Mivel lehet, hogy észre sem 

veszik de egyre meghatározóbb szerepet játszik 

gyógyszertáraik jövője, gazdálkodása szempontjából.

Ugyanígy fontos, hogy kívülről – akár Kamara – ne 

befolyásolják a piaci folyamatokat.

Összegző gondolat



Köszönöm figyelmüket!


