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Az autóbusz-alkatrészek kereskedelmével foglalkozó Prim-Vol Trade Kft. egy sikeres, magyar tulajdonban 
lévő vállalat, mely az elmúlt években folyamatosan fejlődve 2015-ben már 1,3 milliárdos forgalmat 
ért el. A közel 40 fős cég olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Bosch, az Ikarus, a Knorr-Bremse, 
a Rába vagy a Solaris. A dinamikus növekedés és a gyarapodó megrendelések azonban új kihívások 
elé állították a vállalatot. Kezdetben dokumentumkezelő megoldás bevezetésével akartak úrrá lenni a 
nehézségeken, de a menedzsment végül egy több területen is alkalmazható csoportmunka-támogató 
rendszer mellett tette le a voksát. 

Az 1 milliárd feletti forgalmat bonyolító Prim-Vol Trade Kft. egyre több, a hatékony napi működést akadályozó problémával 
szembesült.
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Nehézkes volt a szerződések nyomon követése, és egyre többször fordult elő késedelmes ajánlatadás, illetve teljesítés, ami 
konkrét pénzügyi veszteséget okozott.
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A vállalat úgy döntött, hogy dokumentumkezelő rendszert vezet be, de a partnerkeresés fázisában megjelent az igény egy 
átfogó, a csoportmunkát, feladatkezelést és workflow-t is támogatni képes rendszer iránt.
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A Prim-Vol Trade a gondos kiválasztást követően az iménti területeket összefüggően és egyetlen felületen kezelni tudó bixbit    
mellett tette le a voksát.
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A bixbit tanácsadói által végzett bevezetés lépésekben, az ún. „agilis módszertan” segítségével, mindössze 2 hónap alatt 
sikeresen megtörtént.
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A Prim-Vol Trade Kft. munkatársai a bixbit segítségével ma már könnyedén megtalálnak bármilyen dokumentumot. 
A feladatkezelés funkció révén mindenki tudja, mi a dolga.  A rendszer a munkafolyamatok hatékony kezelését és a 
csoportmunkát is támogatja, valamint könnyedén összehangolja több telephely között. Ennek köszönhetően megszűntek 
a határidőn túli teljesítések.
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A Prim-Vol Kft. a bixbit segítségével így sikeresen alapozta meg további növekedését.
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Főbb megállapítások:
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Fel tudná idézni azokat a történéseket, a 
cég mindennapi működésében megjelenő 
problémákat, amelyek odáig vezettek, hogy 
megfogalmazódott az igény „valamilyen”, a 
szervezet hatékonyabb működését biztosító 
szoftver beszerzésére? 

Az egyik legnagyobb gondot a dokumentumok, 
azon belül is a szerződések kezelése jelentette. 
Gyakran előfordult például, hogy fontos 
szerződések egyetlen kolléga gépén voltak 
elérhetők, miközben azok tartalmának ismerete 
más munkatársak számára is szükséges lett 
volna a gördülékeny munkavégzéshez. Ehhez 
társultak még további szervezési és ügyviteli 
problémák. Ahogy nőttünk és bővült partnereink 
és munkatársaink száma, kezelhetetlenné, 
átláthatatlanná vált a naponta beérkező e-mail 
mennyiség. Mindezekkel együtt komoly fejfájást 
okozott a nyomonkövethetőség, illetve a 
kontroll hiánya, s így a megrendelések átlátható 
és visszakövethető kezelése. - számolt be a 
problémákról és az eredményes megoldásról 
Szőke Tamás, a Prim-Vol Trade Kft. kereskedelmi 
vezetője.

Milyen konkrét problémák adódtak 
mindebből, s mi volt az az eset, amikor úgy 
döntöttek, itt az idő a dinamikus növekedést 
támogató szoftver bevezetésére?

Fő profilunk az alkatrész-kereskedelem, így napi 
szinten nagy számban érkeznek be hozzánk 
partnereinktől megrendelések. Előfordult 
például, hogy kontrollált folyamatok hiányában 
elkallódott egy megrendelő, ezért nem tudtunk 
időben teljesíteni. 

A bevezetés előtti egy évben 
már két alkalommal is kötbért 
kellett fizetnünk emiatt. Ez 
a megrendelés értékének 
akár 30 százalékát is elérheti, 
így több millió forint volt a 
közvetlen veszteség, az ügyfél-
elégedetlenségről már nem is 
beszélve.  

Dinamikusan növekvő vállalatként 
elfogadhatatlannak tartottuk mindezt, hiszen
a kereskedelmi tevékenység alfája és omegája 
a gyors és pontos szállítás, a megrendelések 
nem kallódhatnak el. Rájöttünk, hogy ha tovább 
akarunk növekedni, aminek éppen a jó hírünket 
terjesztő elégedett ügyfél az egyik kulcsa, 
akkor muszáj megoldanunk a megrendelések 
intelligens és pontos kezelését.

A piacon számos szoftver létezik, s persze 
ott van az egyedi fejlesztés lehetősége is, így 
bizonyára nem lehetett könnyű a választás. 
Milyen igényeket fogalmaztak meg a 
bevezetendő rendszer kapcsán? Egyáltalán 
mit kerestek: dokumentumkezelő megoldást, 
csoportmunka-támogatást, vagy a kettőt 
egyben?

Kezdetben kifejezetten dokumentumkezelő 
rendszert akartunk, s az első gondolat az volt, 
hogy egyedi fejlesztéssel leszünk úrrá a helyzeten, 
azonban korábbi rossz tapasztalatokból 
kiindulva ezt hamar elvetettük. Úgy döntöttünk, 
hogy kész szoftvert vásárolunk, ami gazdag 
funkcionalitása révén kellő rugalmasságot 
biztosít ahhoz, hogy egyedi igényeinket is 
kezelje, s így garantálja produktivitásunkat. 
Ennek megfelelően térképeztük fel a piacot. 
Alapvető elvárásként fogalmaztuk meg a 
dokumentumok strukturált nyilvántartását és a 
könnyű visszakeresést. 
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2015. augusztus
„Elég volt a késedelm

es teljesítésekből, egy hatékony szoftveres m
egoldásra van szükség!”

2015. szeptem
ber 

Első találkozás a bixbittel



Fontos volt számunkra az is, hogy a 
megoldás rendelkezzen némi csoportmunka-
támogatással, emellett alkalmas legyen 
a vállalati munkafolyamatok lépéseinek 
kezelésére. Hosszas keresés eredményeként 
találtunk rá a komoly referenciákkal rendelkező 
szoftverfejlesztő és tanácsadó cégre, a Bixbit 
Zrt.-re, illetve a bixbit csoportmunka-támogató 
megoldásra. Miután alaposabban megismertük 
a rendszer működését, örömmel tapasztaltuk, 
hogy a számunkra kiemelt fontosságú pályázatok 
kezelésére is kiválóan tudjuk alkalmazni. 

Műszaki területen tevékenykedünk, így 
számunkra a kiválasztás során is természetes volt 
az, hogy a legapróbb részletbe is belemegyünk, 
minden lehetőséget megismerünk. Ehhez a 
bixbit tanácsadói kitűnő partnernek bizonyultak. 
A rendszerbemutató során döbbentünk rá, 
hogy amit eddig másodlagosnak gondoltunk, az 
éppoly fontos. Ez pedig a folyamatok szélesebb 
körű támogatása, így a dokumentumokkal 
kapcsolatos workflow, a megrendelések és 
pályázatok követése, illetve a csoportmunka 
funkciók. Utóbbi a dokumentumokra, 
munkafolyamatokra és feladatokra 
vonatkozó hozzászólások, véleményezések 
lehetőségét és mindezen információk gyors 
visszakereshetőségét biztosítja. 

Mi volt az a bixbit funkció, ami egyértelművé 
tette, hogy inkább egy dokumentumokat 
kezelni is tudó csoportmunka szoftver mellett 
tegyék le a voksot?

A rendszer által biztosított információmegosztás, 
s az ehhez társuló lehetőségek. 

Lényegében felismertük, hogy a 
bixbit bevezetésével biztosíthatjuk 
azt, hogy mindenki tudjon a 
cégnél arról, ami rá tartozik, és 
minden információ – legyen az 
dokumentum, véleményezés vagy 
éppen hozzászólás – elérhető 
legyen azok számára, akiknek 
a munkájukhoz arra szükség 
van, ráadásul mindez egyetlen 
felületen. 

Fontos volt az is, hogy a kommunikációt, 
az információmegosztást, valamint a 
csoportmunkát a telephelyek között is 
támogassuk. Összességében ügyfeleink 
megrendeléseit jól definiált munkafolyamatokon 
keresztül, földrajzi korlátok nélkül akartuk kezelni, 
nem pedig hibákat generáló megszokások 
alapján.

Úgy tudjuk, hogy habár ekkor már a bixbit 
volt a befutó, de azért a végső döntés előtt 
más lehetőségeket is górcső alá vettek. Mi 
szólt végül egyértelműen a bixbit mellett?

Addigra már nagyon pontosan láttuk, hogy mire 
van szükségünk, így elsődleges szempont volt a 
funkcionalitás. A bixbitet számos más termékkel 
vetettük össze, és azt tapasztaltuk, hogy más 
rendszerek esetében a feladatkiosztás mint 
funkció nem létezett, vagy a dokumentumok 
nyilvántartásának módja nem volt megfelelő. 
Szintén a bixbit mellett szólt, hogy miközben 
nemzetközi szereplőkkel is versenyeztettük, a 
bixbit rendelkezett magyar kezelőfelülettel és 
magyar nyelvű terméktámogatással is. 
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2015. október 
A bixbit kiválasztása

2015. október 
Projektindító m

egbeszélés: célok, ütem
ezés, szerepkörök, felelősök, feladatok kijelölése



Hogyan zajlott a bevezetés? Könnyű volt 
megérteni a szoftver koncepcióját és 
elfogadtatni használatának szükségességét? 

Minden új rendszer bevezetésekor képződnek 
turbulens áramlatok. Egyrészt azért, mert a 
munkatársak számára változást hoz a napi 
rutinban, másrészt azért is, mert egyértelműen 
látszott, hogy a szoftver használatától 
kezdve már nem lehet letagadni dolgokat. 
Mindezek ellenére egyáltalán nem volt nehéz 
megértetni a rendszer koncepcióját, a bixbit 
projekttanácsadói által nyújtott oktatás 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók 
magukévá tegyék a szükséges tudást. Nagyon 
jó döntésnek bizonyult például, hogy nem az 
egész szoftvert akartuk azonnal használatba 
venni. A bevezetés agilis módszertan szerint 
történt, ún. sprintekben (lépcsőkben): egy-egy 
sprintnél csak a rendszer egy adott funkcióját 
jártuk körbe, pl. az első alkalommal kizárólag 
a csoportmunka-támogatást oktatták a bixbit 
szakemberei, aztán a következő tréningen a 
dokumentumkezelést, és így tovább. 
Ezen felül a „train the trainer” módszer elvét 
követve csak egy kisebb, 7 fős csapat kapott 
közvetlen oktatást a bixbit munkatársától, később 
pedig ők oktatták a további munkatársakat. 
Persze figyeltünk arra is, hogy csak azokat a 
funkciókat mutassuk meg kollégáinknak, amik 
az adott személynek fontosak és relevánsak a 
munkavégzéséhez. 

Örömmel tapasztaltuk munkatársaink pozitív 
visszajelzéseit az oktatásokról, valamint a bixbit 
szakembereinek segítőkész hozzáállásáról, mely 
jelentős mértékben segítette az új rendszer 
bevezetésének sikerét és a Prim-Vol Kft. 
munkatársainak körében történő elfogadását.

Korábban említette, hogy habár kész 
szoftver mellett döntöttek, fontos volt a 
testreszabhatóság. Ez hogyan valósult meg?

A kiválasztáskor a bixbit mellett szólt az is, hogy 
rugalmas keretet ad az egyedi céges igények 
megvalósításához. Ennek megfelelően mi 
magunk határoztuk meg munkafolyamatainkat, 
majd a bixbit részéről a bevezetést végző 
tanácsadók segítették azok rendszeren 
belüli kialakítását és finomhangolását. Ennek 
köszönhetően, habár kész szoftvert vettünk, 
mégis teljesen magunkénak érezzük.
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2015. novem
ber 

Az egyes funkciók tem
atikus, több lépcsős oktatása:
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at-tám
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• 
Rendszeradm

inisztráció (SPRIN
T 4)



A bevezetés után mi változott 
dokumentumkezelési fronton?

Korábban mappákban tároltuk a 
dokumentumokat: egyrészt elektronikusan, 
személyes és közös meghajtókon, másrészt 
fizikailag is, papíron, lényegében tehát 
mindenhol. Ennek szerencsére már vége, 3 évre 
visszamenőleg digitalizáltunk és egyetlen helyen 
tárolunk minden dokumentumot, így egyszerű 
és gyors lett a visszakeresés, minden munkatárs 
azonnal hozzáfér az őt érintő iratokhoz.

A munkafolyamatok kezelése hogyan 
változott a bixbit alkalmazása óta? Akadnak 
még elfelejtett megrendelések? 

Korábban egyetlen központi e-mail címre 
érkezett minden elektronikus levél ömlesztve. 
Ezek közül először ki kellett válogatnunk az 
ajánlatkéréseket, megrendeléseket, majd 
elektronikusan átküldtük az illetékes kollégának, 
vagy kinyomtatva az asztalára helyeztük. Ez a 
módszer rengeteg hibalehetőséget hordozott 
magában. Ma már az ajánlatkérések fogadására 
dedikált, külön e-mail címen kezeljük a 
megrendeléseket, melyek közvetlenül a bixbit-
be érkeznek be. 

Az a kollégánk, aki ezt az e-mail fiókot kezeli, 
szintén a bixbit rendszerben osztja ki a 
megrendeléseket az ügy felelősének, így a 
szoftver munkafolyamat-támogató (workflow) 
funkciójának köszönhetően megvalósul azok 
maximális kontrollja. 

Fél éve használjuk a rendszert, s 
azóta búcsút intettünk az elcsúszott 
megrendeléseknek, mindent időben 
teljesítünk. Ugyanígy leegyszerűsítette 
és felgyorsította pályázatkezelési és 
készletezési folyamatainkat a bixbit, 
a belső kommunikáció egyetlen 
platformon valósul meg úgy, hogy 
minden nyomon követhető. 

Úgy tudjuk, hogy a telephelyek közötti 
kommunikáció is nehézkes volt korábban. Ezt 
a területet is sikerült rendbe tenni a bixbit 
használatával?

Igen. Cégünk négy telephellyel rendelkezik, 
így kiemelten fontos a naprakész és gyors 
kommunikáció.   Minden érintett munkatársnak 
tudnia kell egy adott ügy részleteit, a határidőket, 
az esetleges változásokat. Kiemelt jelentőségű 
a dokumentumok precíz nyilvántartása és 
visszakereshetősége is.
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2017. novem
ber- június 

Ez idáig nem
 volt kötbér és „olajozottabb” a vállalat napi m

űködése, m
int valaha!



Ön is szeretné megalapozni további növekedését 
folyamatai optimalizálásával? Esettanulmányunk 
olvasójaként kérje ingyenes auditunkat!

A Prim-Vol Trade Kft.-ről

A Prim-Vol Trade Kft. fő tevékenysége autóbusz alkatrészek kis- és nagykereskedelme, valamint Solaris autóbuszok értékesítése. A 
beszállítók neves, nagy múlttal rendelkező, első osztályú minőséget garantáló partnerek, akik egyben a haszongépjármű-gyártók 
beszállítói is. A kínálatban megtalálható többek közt a Daf, az Ikarus, az Iveco, a Man, a Mercedes, a Neoplan, a Renault, a Scania, 
a Solaris és a Volvo járművek alkatrészei, melyek a megszokott értékesítési csatornákon túl a Prim-Vol Trade webshopjából is 
megrendelhetők. 

A bixbit szoftverről

A bixbit a Bixbit Zrt. egyik vezető szoftvermegoldása a dinamikus növekedés támogatására. Olyan kategóriateremtő alkalmazás, 
mely a vállalatok sikeres működésének négy kritikus területét (dokumentumkezelés, csoportmunka-támogatás, feladatkezelés, 
workflow) fogja össze egyetlen áttekinthető, „smart” felületen, ezzel biztosítva, hogy az egyének, munkacsoportok, telephelyek 
és így a teljes vállalat a hatékonyabb és eredményesebb szervezeti működéssel támogassa a projektek haladását és sikeres 
befejezését. A bixbit a lean office szemléletet ülteti át a gyakorlatba, így a rendszer központi elemét képező okos falon valósul 
meg a „just in time” alapú kiszolgálás: Az érintettek számára a munkájukhoz aktuálisan szükséges, releváns információk mindig a 
megfelelő időpontban elérhetők. A szoftver több nyelven is elérhető, rugalmasságának köszönhetően vállalatirányítási (ERP) és 
más informatikai rendszerekkel is integrálható. 
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Az esettanulmány teljes tartalma (szöveg, védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések, grafika, embléma) a Bixbit Zrt., szellemi tulajdona. Szigorúan tilos az anyagban található 
bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha 
rendelkezik a Bixbit Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével. 
Tartalma  kizárólag forrásként szabadon idézhető, átvehető a következő kötelező forrásmegjelöléssel: „Bixbit Zrt. és az esettanulmány pontos címe”, melyet elektronikus médiában a 
Bixbit Zrt. tulajdonában lévő www.thebixbit.com weboldalra mutató hiperlinkkel kell ellátni. Forrásmegjelölés nélkül idézett vagy átvett anyagaink közlése jogosulatlan felhasználásnak 
minősül, annak jogi következményeivel együtt.

info@thebixbit.hu

www.thebixbit.hu


