
 

 

 

DOCUMENTA.HU képzésszervezési és  

adminisztrációs rendszer 

 

 

A képzési tevékenység, az információ-, a tudásátadás professzionális folyamatait fogja össze 

egységes rendszerré a DOCUMENTA.HU online informatikai alkalmazás, amely 

 a képzési programot állítja a képzésszervezés középpontjába, 

 alkalmazásával radikálisan csökken az adminisztrációra fordított idő, 

optimalizálható a képzési adminisztrációra fordított munkaerő, 

 segítségével a tárolt adatok, információk a tájékoztatási, értékesítési folyamatok 

szolgálatába állíthatóak, 

 vezetői információs rendszer-funkciói betekinthetővé teszik a képzési, képzés 
szervezési folyamatokat. ami a vezetőnek fontos! pl. kontroll funkció (biztonságban 
érzem magam; adatokat tudok lekérni; munkaerőt váltok ki stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Egységes rendszerben kezeli a képzésben résztvevők: az oktatók, a képzési partnerek 

(képzési szolgáltatások igénybevevői) adatait. Ezzel biztosítja a partnerekkel való 

hatékony kommunikáció alapjait. 

2. Lehetőséget biztosít a képzési programok kidolgozására, tárolására, képzési 

tematikák kidolgozására, egységes rendszerbe foglalására. 

3. Integrálható a képző szervezet honlapjaival, így megteremti az alapját a web alapú 

tájékoztatásnak. Biztosítja az elektronikus tájékoztatás, képzésre jelentkezés 

lehetőségét honlapon keresztül. 

4. Biztosítja a képzési program, a felnőttképzési szerződés, a szolgáltatási szerződés, és a 

képzési dokumentáció koherenciáját. Ezzel garantálja a jogszabályok szerinti 

biztonságos működést, és a képzési folyamatok intézményen belüli nyomon 

követhetőségét. 

5. Biztosítja a jogszabályi változásokhoz való folyamatos alkalmazkodást, célul kitűzve 

a fölösleges adminisztrációs terhek csökkentését. 

6. Lehetőséget biztosít a képzési tartalmak, tananyagok közreadására. 

7. Egyszerűen és hatékonyan támogatja az előzetes tudásszint mérést, modulzáró 

vizsgák lebonyolítását. 

8. Adatokkal, az elégedettségmérés támogatásával kiszolgálja a felnőttképzési 

tevékenység minőségbiztosítását a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, lehetővé 

teszi a képzések nyomon követését. 

9. Támogatja a hálózatos működést: A központi rendszerben menedzselhetőek a 

képzési programok, kötelezően alkalmazandó dokumentum sablonok, mérőeszközök, 

felhasználók. Az intézményi rendszerekben történik a képzési tevékenység szervezése 

és adminisztrálása. Rugalmasan alakítható az adatszinkronizálás rendszere.  

10. Egyszerű és áttekinthető rendszer, amely biztosítja a gyors használatbavételt. 

11. Rugalmas, és bővíthető, ezért akár az alkalmazott dokumentumokat tekintve, akár 

egyéb adminisztrációs igényeket figyelembe véve testre szabható. 

DOKUMENTA.HU 

MIÉRT HASZNOS? 



 

 

 

 

 

 

 

Képzési dokumentáció előállítása – OSAP adatszolgáltatás 

 Képzési programok és tematikák előállítása; 

 Testre szabható nyomtatványsablonok kezelése; 

 A teljes képzési dokumentáció hibamentes előállítása, képzési programok alapján; 

 FIR bejelentéshez egyedi ütemezés elkészítése; 

 OSAP statisztikai adatszolgáltatás gyorsan és egyszerűen. 

 

Képzési adatok, igazoló dokumentumok, szerződések kezelése 

 Résztvevői, oktatói és helyszín adatok, igazoló dokumentumok kezelése; 

 Teljes szerződéskezelés; 

 Elégedettségmérési adatok kezelése; 

 Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások kezelése; 

 Képzési költségelszámoláshoz szükséges adatok kezelése; 

 Testre szabható lekérdezések és statisztikák; 

 Képzési telephelyek, helyszínek, és képzési infrastruktúra kezelése. 

documenta.hu plusz – online marketing és e-learning 

 Képzések meghirdetése, elektronikus jelentkezés honlapon keresztül; 

 Képzési információk – programok, képzések, oktatók stb. – a honlapon; 

 Integrált elektronikus tananyagkezelő rendszer; 

 Tudásszint mérő rendszer; 

 Előzetesen megszerzett tudás mérése jelentkezési folyamatba építetten; 

 Integrált üzenetküldő rendszer, amely a teljes képzési folyamatot támogatja. 

DOKUMENTA.HU 

FŐ FUNKCIÓI 



 

 

 

 

 

 

 

Belső képzési rendszert működtető nagyvállalat: pl. TESCO/TESCO Akadémia Kft. 

Franchise képzési hálózatot működtető kereskedelmi és képzési vállalkozás: pl. Cristhal 

Nails/ Elite Cosmetix 

Ipari képzések területén aktív képzési vállalkozás: pl. Microsolder Kft. 

Tréningek, szervezetfejlesztések területén működő képzési vállalkozás: pl. GROW Csoport. 

Közoktatási területen működő képzési szervezet: pl. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége 
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REFERENCIÁK 



 

 

 

 

A/ Intézményi alkalmazás felhasználási jogának átadása 

Alapdíj: 1.950.000 Ft + ÁFA 

A DOCUMENTA.HU PLUS kiegészítő díja: 1.100.000 Ft + ÁFA 

A DOCUMENTA.HU PLUS magába foglalja a következőket: 

 Honlap-integráció:  

 Képzések meghirdetése, elektronikus jelentkezés honlapon keresztül;  

 Képzési információk publikálásának – programok, képzések, oktatók stb. – a 

honlapon; 

 Integrált elektronikus tananyagkezelő és tudásszint mérő és tanulói nyomon követő 

rendszer. 

 

Bevezetési díj 

50 óra szakértői tevékenység 7000 Ft-óradíjon: 350.000 Ft + ÁFA 

Bevezetési díj magába foglalja: 

 Telepítést. 

 Dokumentumsablonok testreszabását, dokumentációs rendszer kialakítása az OKJ-s 

képzések teljes dokumentum-rendszerére – egyeztetéseknek megfelelően az átvett 

dokumentumok körére.  

 A szükséges helyszíni konzultációkat. 

 Programtípusonként az alap képzési programok felvitelét. 

 A kijelölt munkatársak betanítását a dokumentumok kezelésére. 

 A bevezetést támogató képzéseket és felkészítéseket. 

Tartalmazza továbbá: 

 Szakmai és IT support díját a pályázat futamideje alatt. 

DOKUMENTA.HU 

ÁRKÉPZÉS 



 

 

 

 

 

B/ DOCUMENTA.HU 1 központi és 6 - 10 intézmény rendszert magába 

foglaló két szintű rendszer  

A központi és alrendszerek is teljes értékű intézményi adminisztrációs és képzésszervező 

rendszerek önálló adatbázissal.  

A központi rendszerben történik a felnőttképzési hálózat (szakképzési centrum) központi 

képzési programjainak és dokumentum sablonjainak kezelése, és az intézményi 

rendszerekből gyűjtött felnőttképzési információk menedzselése.  

A két szintű rendszer felhasználási jogának díja 6 alrendszerre: 5.800.000 Ft + ÁFA 

A két szintű rendszer felhasználási jogának díja 10 alrendszerre: 6.900.000 Ft + ÁFA 

A fenti díjak magukba foglalják a DOCUMENTA.HU PLUS funkcionalitást is. 

 
Bevezetési díj 

200 óra szakértői tevékenység 7000 Ft-óradíjon: 1.400.000 Ft + ÁFA 

Bevezetési díj magába foglalja 

 Telepítést. 

 Dokumentumsablonok testreszabását, dokumentációs rendszer kialakítása az OKJ-s 

képzések teljes dokumentum-rendszerére – egyeztetéseknek megfelelően az átvett 

dokumentumok körére.  

 A szükséges helyszíni konzultációkat. 

 Programtípusonként az alap képzési programok felvitelét. 

 A kijelölt munkatársak betanítását a dokumentumok kezelésére. 

 A bevezetést támogató képzéseket és felkészítéseket. 

Tartalmazza továbbá: 

 Szakmai és IT support díját a pályázat futamideje alatt. 

DOKUMENTA.HU 

ÁRKÉPZÉS 



 

 

További információk: www.documenta.hu 

A honlapon keresztül jelentkezhet on-line, vagy jelenléti bemutatónkra. A bemutató 

résztvevői hozzáférést kapnak a demo alkalmazásunkhoz. 

 

http://www.documenta.hu/

