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Az ENTRA-SYS Kft. sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv ”Vállalat 
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című 
pályázaton. A projekt keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás 
összege 4.3 millió forint. A pályázat összköltsége 8,7 millió forint volt. 

Az ENTRA-SYS Kereskedelmi és Szolgáltató Mérnök Kft. 1994-ben alakult Szegeden 
található magyar tulajdonú vállalkozás. Társaságunk főtevékenysége: Egyéb általános 
rendeltetésű gép gyártása. Cégünk a kezdetek óta komplex megoldásokat kínál az iparnak 
a hidraulika, pneumatika, vákuumtechnika, gépépítő elemek és az egyedi gépgyártás 
területén. Tervezéssel, szaktanácsadással, kereskedelmi áruk forgalmazásával, gyártással 
és kivitelezéssel állunk megrendelőink rendelkezésére. Az általunk értékesített termékek, 
berendezések, telepített rendszerek garanciális és azon túli szerviz szolgálatát is ellátjuk 
műhelyünkben vagy helyszíni kiszállással. Vállaljuk szakterületünkhöz kapcsolódó 
berendezések felújítását is.  

Jelen projektben Társaságunk a fő tevékenysége megerősítését szeretné egy ABAS 
Business Software termelésirányítási és árugazdasági rendszer bevezetésével és 
folyamatos fejlesztésével, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy a mai nehéz helyzetben, 
erős piaci versenyben azok a cégek, amelyek nem végeznek fejlesztéseket, rövid időn 
belül lemaradhatnak. 

A pályázat keretében vállalkozásunk: 1db DELL szerver számítógéppel; 1db ABAS 
Szoftver Business Intelligence modullal; 1db ABAS Szoftver CRM modullal; 1db ABAS 
Szoftver Mobile, táv- és csoportmunka alkalmazás modullal; 6db ABAS Szoftver Habel 
dokumentum kezelő alkalmazás modullal és 1db ABAS Szoftver Webáruház modullal 
bővült. Ezen kívül a rendszer bevezetésével párhuzamosan megtörtént dolgozóink 
oktatása is. A pályázat keretein belül 7db ABAS Webáruház modul testreszabása, 
oktatására; 1db ABAS Habel dokumentum kezelő alkalmazás modul oktatására; 1db ABAS 
Mobile, táv- és csoportmunka alkalmazás modul oktatása; 1db ABAS Business Intelligence 
modul oktatása és 2db ABAS CRM modul oktatására került sor. 

A fejlesztéstől vállalkozásunk a megrendelőinek gyorsabb kiszolgálását, a megrendelések 
számának növekedését, a piaci pozíciójának a megerősítését várja el, amellyel biztosítani 
tudja jelenlegi munkaerőinek megtartását, szükség szerinti bővítését, valamint a régió 
gazdasági teljesítményének növelését. 
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