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2. Melléklet 
 

”Prémium” szintű ügyviteli támogatás 
  
 
A kiemelt ügyviteli támogatás egyik legfontosabb eleme a két munkanapon belüli problémamegoldás, vagy kiszállás, amennyiben a 
bejelentett probléma helyszíni kiszállást igényel. Amennyiben a 2 munkanapon belüli problémamegoldás nem kivitelezhető (pl. 
adatbázisváltás előkészítése, programhiba elhárítása), konzulenseink átmeneti megoldást adnak. 
Kiemelt időszakban (negyedéves zárások, évnyitás, évzárás) csak akkor tudjuk garantálni a helyszíni jelenlétet, ha azt 10 
munkanappal előre igénylik. A Prémium szintű ügyviteli támogatás évi 160 óra helyszíni támogatást tartalmaz.  
 
 
A helyszíni támogatáson felül távoli eléréssel elvégzett szolgáltatások az alábbiak: 
 

1. Jogosultsági rendszerrel kapcsolatos beállítások:  A felhasználók azonosítójának (logikai felhasználói azonosító) létrehozása, letiltása, törlése vagy módosítása, jogosult 
kérés alapján;  A bevezetett integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszerhez való hozzáférés biztosítása, módosítása vagy törlése, jogosult 
kérés alapján (olvasási-írási jogosultság adattáblákra, bizonylati tömb jogosultságok, modulok- menühozzáférések);  Felhasználói azonosító sürgősségi letiltását a Megrendelő igénye alapján;  Törzsadatok naplózásával kapcsolatos beállításokat. 

 
2. A konzulensek szükség esetén elkészítik a Forrás-SQL „Általános lekérdező” eszközével elkészíthető új lekérdezéseket 

vagy a meglévő lekérdezések módosítását (évi 20 darab lekérdezési módosításig).  
 

3. Évközben, vagy év végén bekövetkező jogszabályi, vagy működésbeli változások átvezetése a Forrás rendszer beállításain. 
Amennyiben a folyamatokban, vagy szervezetben bármilyen változás következik be, felmérjük, hogy a változás milyen 
hatással van a Forrás rendszer kialakítására, paraméterezésére, és a benne definiált folyamatokra. Az új helyzet alapján – az 
ügyfél szakembereivel egyeztetve - megtervezzük az általunk optimálisnak tartott új információs dimenziókat, 
törzsbeállításokat. Ezt a javaslatunkat dokumentáltan átadjuk az ügyfél részére, aki dönt arról, hogy mely változtatásokra 
tart igényt. A szükséges változtatásokat átvezetjük a rendszeren. 

 
4. Minden évben kisebb-nagyobb mértékben változnak a számlatükör kialakításával kapcsolatos követelmények. A 

számlatükör megváltozása a Forrás-SQL-ben több – a számlatükörhöz kapcsolódó – törzsadat (pl. jogcímtörzs) 
megváltozását is maga után vonja. Az új számlatükörrel kapcsolatos egyéb változtatást, beállítást, újra-paraméterezést 
elvégeznek szakértő munkatársaink. 
 

5. Abban az esetben, ha valahol szükséges az éveket fizikailag eltérő adatbázisban nyilvántartani, akkor elvégezzük az 
adatbázisváltással kapcsolatos feladatokat: az új adatbázis megnyitását, az új év bizonylattömbjeinek, időszakainak, 
beállításainak elkészítését, a törzs és nyitóadatok biztosítását, és a megváltozott törzsek átvezetését az új adatokon. 
 

6. Akár év végén, akár év közben lehetnek olyan jellegű külső változások egy intézmény életében, amikor például 
megváltozik a szervezet felépítése és emiatt meg kell változtatni a Forrásban lévő szervezeti egység kódokat. Ahhoz, hogy 
a megváltozott szervezeti egységkódok is használhatók legyenek a kontrolling lekérdezésekben, főkönyvi kimutatásokban 
a régi és az új szervezeti egységkódokat egymásnak megfeleltetve át kell vezetni a bizonylatokon. 
 

7. Technikailag hasonló feladat, ha például egy ügyfél úgy dönt, hogy „rendbe teszi” a partnertörzsét, melyben az évek során 
bekövetkezhettek duplikálások, vannak olyan partnerek, akikkel kapcsolatban már évek óta nem történt semmilyen 
gazdasági esemény, így a partnertörzsből törölhetővé váltak. A partnertörzs tisztítása, rendbetétele informatikai támogatás 
nélkül egyrészt nagyon időigényes művelet, másrészt vannak olyan lépései, melyek közvetlenül a Forrás kezelőfelületéről 
el sem végezhetők (pl. több partnerkód összevezetése). Ezekben az esetekben konzulenseink gyors és hatékony 
eljárásokkal állnak ügyfeleink rendelkezésére. 
 

8. Időnként előfordulhat, hogy az ügyfélnél beállított Forrás-SQL nem minden szempontból működik optimálisan.   Ennek egyrészt lehet olyan oka, hogy a bevezetéskor valamilyen korlátozó oknál fogva (pl. évközi éles indulás) nem 
lehetett végrehajtani a szükséges szervezési, folyamat-optimalizálási feladatokat.   Másrészt ügyfelünk már több éve használja a Forrást és a bevezetés óta a szervezete, a működése, a személyi állománya is 
megváltozott, vagy az intézmények, minisztériumok időnkénti átszervezése miatt új feladatokat kapott.    Végül, de nem utolsó sorban a Forrásban kifejlesztett új funkciók (pl. újfajta kötelezettségvállalási folyamatok, stb.) 
valamilyen oknál fogva nem lettek bevezetve. Ebben az esetben a kollégáink egy új bevezetéshez hasonlóan felmérik a 
meglévő folyamatokat, kialakítják az új, optimálisan működő rendszert, bevezetik az új funkciókat, a megváltozott 
folyamatoknak megfelelően oktatják, tovább képezik az ottani kollégákat. 
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9. A Forrásban változtatható formátumú bizonylati formátumok újratervezését, módosítását vagy akár új 
bizonylati formátumok elkészítését (évi 10 darab formátumig).  

 
A távoli bejelentkezéssel nyújtott szolgáltatás feltétele, hogy a probléma a Megbízott által üzemeltetett helpdesk rendszerben 
bejelentésre kerüljön. A bejegyzések fogadása a hét valamennyi napján 0-24 óráig, a válaszadás hétfőtől péntekig 08-17 óráig 
történik. A belépni kívánó személyeknek a HelpDesk rendszer használatához azonosító kóddal és jelszóval kell rendelkezniük, 
melyet a HelpDesk rendszer üzemeltetőjétől kell igényelni az ugyfelszolgalat@griffsoft.hu e-mail címen, név, munkahely (cég, 
intézményrendszer, intézmény) és elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) megadása mellett. 
 
A ”Prémium” szintű ügyviteli támogatás nem tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - oktatás - migrálás - fejlesztések 
 

10. A Forráshoz kapcsolódó informatikai támogatások (munkalapos elszámolással a 160 óra terhére) 
·         alkalmazás futtatókörnyezetének frissítése 
·         alkalmazás specifikus felhasználói profilok update-je; 
·         alkalmazás modulok és egyéb komponensek frissítése; 
·         bizonylat-formátumok, rendszertábla komponensek (fd-k), űrlapok frissítése;  
·         fokozott rendelkezésre állást biztosít frissítést követően 
·         adatbázis kiszolgáló üzemeltetésének támogatás 
·         KGR törzsek betöltése 


