
 
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 
szolgáltatások terjesztésének támogatása 
 
A CALORITHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3 780 400 Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program támogatási rendszeréhez „Vállalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című 
Felhívásra benyújtott „Üzleti IKT megoldások támogatása a Caloritherm Kft-nél” című, GINOP-
3.2.2-8-2-4-16-2020-02304 számú támogatási kérelem keretében. 
 
Kedvezményezett neve, címe:           CALORITHERM Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
                                                                              4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 12 

 
Projekt címe: Üzleti IKT megoldások támogatása a Caloritherm Kft-nél 
 
A projekt azonosító száma:                          GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02304 
 
Szerződött támogatás összege:                   3 780 400 Ft 

A támogatás mértéke:                      40 % 

A projekt tartalma:  

 
A projekt keretében az AMTECH ALPHA ügyviteli szoftver alábbi moduljait vezetjük be: Az 

Amtech Rendszerház által kínált integrált AMTECH ALPHA vállalatirányítási rendszer kliens 

gépeken futó szerver alapú integrált vállalatirányítási megoldás. A AMTECH ALPHA teljes 

körűen felöleli az általános vállalati alapfolyamatokat, ugyanakkor egyedülálló megoldásokat 

kínál vállalkozás számára a CRM és értékesítési területen. Moduláris megoldásai egy olyan 

csomagot képeznek, mellyel a felhasználó, megfelelő felkészítés után hatékonyabban tud 

ügyfeleket szerezni, ügyfeleket kiszolgálni, mindeközben a szolgáltatás központjában az 

ügyféligények határidőre történő kiszolgálása áll. Az AMTECH ALPHA vállalatirányítási 

rendszer által alkalmazott modulok egyszerre biztosíthatják a vállalkozások számára az Ipar 

4.0 célkitűzéseinek teljesítését és a munkaerőhiány kezelésére is hatékony választ kínál. 1) 

Vállalati CRM, értékesítés terület Felhasználók száma: 4 2) Humán erőforrás menedzsment és 

bérszámfejtés terület Felhasználók száma: 4 3) Kontrolling és döntéstámogatás terület 

Felhasználók száma: 4 4) Beszerzés és logisztika Felhasználók száma: 4 5) Táv- és 

csoportmunka támogatás Felhasználók száma: 4 6) Internetes megjelenés Felhasználók 

száma: 4 7) Elektronikus iratkezelés Felhasználók száma: 4 8) Mobil technika Felhasználók 

száma: 4 A modulok testre szabása 3, a felhasználók betanítása 2, alap paraméterezés 5, és az 

adatmigráció 1 embernapot igényel majd. A rendszereket szállító cég megvalósítja a 

rendszerek testre szabását (3 embernap) felhasználók kötelező oktatását (2 embernap), 

valamint a KTK tevékenységeket.  

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:    2022.01.31. 

 


