
keztében a belső admi-
nisztráció hibaszázaléka 
is akár 90 százalékkal 
csökken. 

„Fontos jellemzője a 
rendszernek az egyedi-
ség. Tehát az adminiszt-
ráció, a nyilvántartások 
és a vezetői döntések 
támogatása is egyedi 
igények alapján, rövid 
átfutással kerül kivitele-
zésre. A rendszer legna-
gyobb előnye, hogy olyan 
szemlélettel támogatjuk 
a döntéshozókat, amilyen 
szemlélet alapján a veze-
tők a döntéseket hozzák” 
– közli a vezérigazgató.

Az Írisz Office meg-
oldásával így akár napi 
szinten kontrollálhatjuk 
az áfánkat, vagy egyéb 
adófizetési kötelezettsé-
günket, követhetjük ár-
bevételünket tény/terv/
bázis viszonylatban vagy 
telephelyenként, projek-

tenként ellenőrizhetjük a napi működést, 
mindezt egy testre szabott, folyamatosan 
fejlődő rendszerrel. 

A rendszer egyik legfontosabb eleme egy 
mobilapp, amelyet egy vezetői pszichológi-
ával foglalkozó kutatócsapat segítségével 
alakítottak ki. Az alkalmazáson keresztül 
a vezető akár 15 különböző grafikont is 
kaphat nap mint nap, az azokhoz tartozó 
háttérinformációval együtt, így folyamato-
san nyomon tudja követni a cég helyzetét. 
Munkaügyi, számviteli és könyvelési fo-
lyamatokat irányíthat egy egyszerű felület 
segítségével. Nem kell többé megérzések 
vagy ösztön alapján intézni például a ren-
deléseket, hiszen mindig kéznél lesznek a 
legfrissebb pontos adatok a cégről. Hirtelen 

biztossá, átláthatóvá, egyszerűvé, érthetővé 
és könnyen kezelhetővé válik egy KKV teljes 
pénzügyi háttere – mindez pedig egy 100 
millió forintos éves árbevételű cégnek sem 
megerőltető, tehát a kis méret már nem hát-
rány többé a vezetői információk terén. (X)

szimbiózisban élünk a cégvezetőkkel, 
együtt vízionálunk. Az általuk meghatáro-
zott jövőképhez tesszük hozzá, amit lehet, 
pénzügyi és számviteli oldalról” – magya-
rázza a szakember. Munkájuknak köszön-
hetően nem ritka a több száz százalékos 
hatékonyság- és eredményességnöveke-
dés egy KKV működésében. 

Ebben a szemléletben fejlesztették ki 
legújabb szolgáltatáscsomagjukat, amely 
áttörést jelent a magyar KKV-k életé-
ben. A cél az volt, hogy úgy támogassák 
a vállalkozások munkáját, hogy az már az 
első héten hatékonyságnövekedést ered-
ményezzen. A rendszernek köszönhetően 
a bevezetés után rögtön kevesebb lesz a 
belső adminisztrációs folyamatok időigé-
nye, de az állandó külső támogatás követ-

T ud élmény is lenni az adóel-
lenőrzés, legalábbis egyálta-
lán nem szabad, hogy negatív 
vetülete legyen – lep meg már 

az első mondatával Papp Tibor, az Írisz Of-
fice Zrt. alapító-vezérigazgatója, aki keres-
kedelmi igazgatói tapasztalatainak köszön-
hetően a másik oldalról is pontosan tudja, 
mi egy cégben a pénzügy dolga. Az Írisz 
Office magas szintű pénzügyi-számviteli 
szolgáltatást, úgynevezett könyveléssel 
összekötött adótervezést biztosít az ügy-
feleinek. „Az adótervezéssel és a mögötte 
lévő folyamatos gondolkodással egysze-
rűen javunkra lehet fordítani az adó- és a 
számviteli törvény biztosította lehetősége-
ket” – mondja Papp Tibor. Az adótervezés 
náluk csapatmunkát jelent: „gyakorlatilag 

ÍRISZ OFFICE PR

A RENDSZER EGYIK LEGFONTOSABB 
ELEME EGY MOBILAPP, AMELYET 
EGY VEZETŐI PSZICHOLÓGIÁVAL 
FOGLALKOZÓ KUTATÓCSAPAT 
SEGÍTSÉGÉVEL ALAKÍTOTTAK KI. 

AZ ADÓTERVEZÉS 
CSAPATMUNKA

Majdnem két évtizednyi tapasztalattal, sok száz ügyféllel, 
szoros adóhatósági együttműködéssel a háta mögött 
az Írisz Office Zrt. végre előállt a kis- és középvállalatok 
vezetőinek Szent Gráljával. Egy olyan mobilos applikációval 
és a mögötte lévő vállalatirányítási rendszerrel, amely szinte 
egy csapásra átláthatóvá és könnyen kezelhetővé teszi egy 
cég pénzügyi-számviteli feladatait és helyzetét. Mostantól 
a zsebünkben hordozhatjuk a vállalatunkkal kapcsolatos 
minden fontos aktuális információt – ezzel gyakorlatilag egy 
életre véget vetve a megalapozatlan döntéseknek. 


