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A Fornax Zrt.
A Fornax Zrt. tevékenységét a 90-es évek elején kezdte, ekkor a magyar 

tızsdék kereskedelmi rendszereinek informatikai támogatását végezte. Ekkor 

Magyarországon az egyetlen hivatalos valós idejő tızsdei adatszolgáltató volt. 

Az évtized végére az informatikai piac meghatározó szereplıjévé vált, jelenıs 

távközlési IT tapasztalattal. Hangsúlyossá váltak az egyedi informatikai 

fejlesztések, amelyek többsége a mai napig használatban és számos vállalat 

mindennapjait könnyíti meg.

Ma büszkék vagyunk arra, hogy nem csak hazánkban, de a környezı

régióban is sikereket értünk el, Horvátországban és Szlovákiában pedig 

önálló leányvállalattal rendelkezünk. 

Munkánkban a minıségre és a hatékonyságra törekszünk, illetve arra, hogy 

ügyfeleink igényeit a lehetı legmagasabb színvonalon elégítsük ki, ezért saját 

projektvezetési módszertant dolgoztunk ki, illetve évek óta az ISO 

minıségbiztosítási szabványoknak megfelelıen gyakoroljuk 

tevékenységünket.



Fornax Zrt. – a felelıs vállalat
Kiemelkedıen fontosnak tartjuk tudatosítani azt, hogy egy vállalat 

tevékenysége hatással van a közvetett és közvetlen érintettjeinek életére, 

környezetének minıségére, élhetıségére.

Tevékenységünk során minden esetben figyelembe vesszük mikro- és 

makrokörnyezetünk érdekeit. Hatékony és gazdaságos üzemvitelre törekszünk 

olyan módon, hogy környezetünkre a lehetı legkisebb káros hatást 

gyakoroljuk.

Nem csupán szavakban, de tettekben is megnyilvánul mindez, hiszen 

-Hatékonyságra és eredményességre törekszünk,

-Dolgozóinkat megbecsüljük, támogatjuk és értéknek tekintjük

-Kivesszük részünket a társadalmi szerepvállalásból

-Védjük a környezetünket.

Ezek azok a tettek, melyek élhetı környezetet és lehetıséget hivatottak 

teremteni a  jövı generációjának.



Flottakövetés Eventussal –
A megvalósítás módja
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Funkciók 1/2

� Gépjármővek mozgásának on-line, élı követése az 
Eventusba integrált térképen

� Grafikus dispatchelés
� Útvonaljavaslat a technikusok és az elvégzendı

feladatok között
� Útvonalnyilvántartás bármely idıintervallumra 

visszamenıleg, térképes vagy menetlevél 
formátumú megjelenítés

� A rögzített útvonalak térképes megjelenítése, 
taskokkal való grafikus egybevetése

5



Funkciók 2/2

� Feladatok geokoordinátáinak átadása a külsı
navigációs eszköz számára

� Vezetési idı nyilvántartása az 561/2006/EX rendelet 
alapján

� Menetlevél szerkesztési lehetıség, amely alakilag-
formailag megfelel az APEH elıírásainak és 
elszámolásra benyújtható

� Privát-céges útvonalak egyszerő elkülönítése
� Riportok
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Haszonelemek

� Egy új alkalmazás bevezetése helyett már meglévı, 
ismert rendszer továbbfejlesztésével teljesíthetıek 
az elvárások

� Flottakövetés, erıforrás menedzsment és útvonal 
optimalizálás egyetlen rendszerrel

� Költséghatékony megoldás
� Gyors bevezetés
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