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A fejlesztés a Foldana Ingatlan-és Követeléskezelő Kft. békési fióktelepen valósul meg. A társaság a meglévő 
szerver illetve a fióktelepen meglévő informatikai eszközeit használja fel a projekt során. A társaság könyvelése, 
pénzügyi területe, bérszámfejtése jelenleg is békésen történik, a meglévő rendszerből adatmigrálás történt. Az új 
beszerzett rendszer workflow támogatási rendszere biztosítja, hogy a követeléskezelés illetve faktoring 
társaságoknak történő teljeskörű kiszolgálása megvalósulhasson.  
Egyrészről a társaság vidéki személyes felkeresőinek a budapesti központból azonnali munkafolyamat átadás tud 
történni, amely ugyanígy tudnak a folyamatok vissza felé is áramolni. A workflow rendszer biztosítja továbbá 
hitelezéssel, faktoring társaságoknak megbízás alapján történő folyamatvezérlést is kapcsolatot teremtve a 
központi KHR rendszerrel. Így lehetővé válik a KHR rendszerrel történő automatikus kommunikáció. 
A követeléskezelés területe is ebben a rendszerben működik a továbbiakban felváltva a korábbi elavult 
rendszerünket, ezáltal biztosíthatóvá válik, hogy egyszerre több tízezres nagyság rendű adósi állományok 
kezelhetőek legyenek. 
A projekt fejlesztés eredményeként a teljeskörű workflow, döntéstámogatás pénzügyi és a munkavállallók 
bérszámfejtése egy keretrendszerben történik, amely így lehetővé teszi, hogy a vidéki fióktelep teljes körű 
felügyelete megtud valósulni a budapesti székhelyen. Egyben a vidéki kollégák az egyes adósi ügyekben a 
budapesti folyamatokat teljes körűen látják illetve nyomon követhetik ezáltal az adósok megfelelő tájékoztatása 
megtud történni. Egyben mind a budapesti, mind a békési munkatársak teljes körű oktatása is megvalósult. 
A teljes projekt befejezésére 2019. október 1.-el került sor. 
 
A projekt teljes megvalósítási költsége mintegy nettó 27,7 millió forintot tesz ki. Amelyből az irányító hatóság által 
szerződött vissza nem térítendő támogatás mintegy 9,7 millió forint, míg visszatérítendő kedvezményes hitel 
formájában mintegy 11,99 millió forintot tesz ki. 
 
A projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16-2018-01210 

A Foldana Kft. 2018. május és 2019. október hónap k özött békési fióktelephelyén infokommunikációs 
fejlesztést hajtott végre, mintegy nettó 27,7 milli ó forint értékben, amelyb ől 35% vissza nem térítend ő és 
43% mérték ű visszatérítend ő támogatásban részesült az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja és 
Magyarország központi költségvetéséb ől.  


