
Az XAPT a Microsoft Dynamics vállalatirányítási 

és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek 

legnagyobb hazai és nemzetközi téren elismert 

forgalmazója. Fő tevékenysége a Microsoft 

Dynamics integrált vállalatirányítási és CRM 

rendszerek bevezetése, oktatása és a vállalati 

igényeknek megfelelő testre szabása, tovább-

fejlesztése. Ezekre a rendszerekre alapozva fej-

leszt egyedi igényeket kielégítő speciális iparági 

megoldásokat többek között a disztribúció, a 

logisztika, az autó alkatrész és a nehézgép ke-

reskedelem, a gyártás, a szolgáltatás valamint 

a közmű területén működő vállalatok számára.

A vezető pozíció megszerzését a több mint 

10 évre visszanyúló szakmai tapasztalat, a meg-

szerzett magas szintű szakmai tudás, a technológi-

ai fejlődés folyamatos követése, valamint a piaci 

követelményekhez való rugalmas alkalmazkodás 

tette lehetővé. 

Az XAPT 2008 óta az osztrák New Frontier Holding 

GmbH (NFH) csoport tagja, melynek célja, hogy 

felépítse a kelet-közép európai régió egyik legje-

lentősebb informatikai szolgáltató cégcsoportját. 

Az XAPT munkatársai többéves tapasztalattal 

rendelkeznek az integrált rendszerek bevezeté-

sében, a projektek menedzselésében, különböző 

üzleti és iparági megoldások szállításában és 

támogatásában.

Az XAPT által bevezetett rendszerek száma 

meghaladja a 300-at, a felhasználószám pedig a 

7000-et. Az XAPT ügyfelei közé tartozik például 

a Lindab, a Marso, a Hansa Kontakt, a PBS 

Hungária, az Anda Present, az AVEX, a Huntraco, 

a Masterplast, a WizzAir, a BUNZL, a Diego, a SEI 

Interconnect Products, a Gépész Holding, a 

Netvisor, az Autonet Import és a Tedej. 
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Megoldásaink
Az XAPT portfóliójában olyan megoldások 
találhatók, amelyek a különböző méretű 
vállalkozások, vállalatok üzleti és ügyviteli 
folyamatainak hatékony és átlátható 
kezelését, elemzését és irányítását segítik. 

A megoldások között a 
Microsoft Dynamics AX és NAV integrált 
vállalatirányítási rendszerek mellett szerepel a 
Microsoft Dynamics CRM az ügyfélkapcsolatok 
hatékonyabb kezelésére, a TARGIT üzleti 
intelligencia és döntéstámogató, a JetReports 
és az Atlas xl jelentéskészítő és az AgilePoint 
üzleti folyamatmenedzsment megoldás.

Ezeket olyan vállalatok számára kínálja, 
akik a piaci és üzleti lehetőségeik és 
versenyelőnyük lehető legjobb 
kihasználásához és növeléséhez keresnek 
megoldást és partnert. Minden esetben az 
XAPT ügyfélközpontúsága és üzletfelei 
tevékenységének alapos megismerése jelenti a 
kiindulópontot a gyors és hatékony, 
testreszabott alkalmazások megtervezéséhez 
és megvalósításához. 
Szolgáltatásainak rendszere az ügyfelek 
üzleti folyamatainak és alkalmazásainak 
teljes életciklusát lefedi, a tanácsadástól 
kezdve a megvalósításon keresztül, 
a folyamatos támogatásig és fejlesztésig. 



Microsoft Dynamics AX
A Microsoft Dynamics AX integrált   
vállalatirányítási rendszer kifejezetten a  
középméretű és nagyvállalatok   
számára készült komplex megoldás, 
amely segíti a vállalatokat lehetőségeik 
minél hatékonyabb kihasználásában. 

A rendszer gyorsan és költséghatékonyan 
testreszabható az adott vállalkozás egyedi 
igényei szerint. Integrált funkcionalitása  
támogatja a vállalatvezetés minden területét, 
úgy mint pénzügyi menedzsment, ellátási 
lánc, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM),  
üzleti elemzés, humán erőforrások stb.

Microsoft Dynamics NAV
A Microsoft Dynamics NAV integrált   
vállalatirányítási rendszer egy 
költséghatékony megoldás, 
amely kifejezetten a kis- és középméretű
 vállalatok igényei alapján készült. 

A rendszer használatával a vállalatok 
növelhetik termelékenységüket anélkül,  
hogy napi üzletmenetüket számottevően   
módosítaniuk kellene.

A Microsoft Dynamics NAV integrált   
funkcionalitást biztosít a pénzügyi   
menedzsment, ellátási lánc menedzsment 
projektkezelés és szerviz területeken. 
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A Microsoft Dynamics termékcsalád integrált, 
teljeskörű üzleti alkalmazásokat kínál a 
kis-, közép- és nagyvállalatok számára. 
Az alkalmazások átfogóan optimalizálják a 
vállalatok stratégiai folyamatait a pénzügy, 
az adatelemzés, a humánerőforrások, 
a projektvezetés, az ügyfélkapcsolat-kezelés, 
a helyszíni szervizelés, az ellátásilánc-kezelés, 
az e-kereskedelem, a termelésirányítás és a 
kiskereskedelem területén. Ezekhez az üzleti 
megoldásokhoz számos iparág specifikus 
fejlesztés készült világszerte a különböző ipar-
ági igények teljeskörű lefedésére. 

Az alkalmazások teljes integráltsága a 
Microsoft Windows és Office termékekkel 
lehetővé teszi a felhasználóbarát, 
egyszerű és hatékony üzemeltetést. 

Microsoft Dynamics CRM
A Microsoft Dynamics CRM    
ügyfélkapcsolat-kezelési megoldással a  
vállalat sikeresebbé teheti értékesítési  
tevékenységét, kiemelkedő színvonalú  
vevőszolgálatot biztosíthat, és megalapozott, 
gyors döntéseket hozhat. 

A Microsoft Outlookból és az internetről  
egyaránt elérhető Microsoft Dynamics CRM 
használata, testreszabása és karbantartása 
igen egyszerű. A megoldás könnyen  
integrálható más üzleti rendszerekkel, 
és a vállalat növekedését követve 
rugalmasan bővíthető.


