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Több mint
30 éves
SZAKÉRTELEM

TÖBB MINT 30 ÉVES SZAKÉRTELEM

A 90-es évek elején már tőzsdéztünk, elsőként szállítottunk
itthon 128 kbps átviteli sebességre alkalmas végberendezést a felhasználóknak. Az évezred végén pedig már virtuális
valóságot generáló programozási módszerekkel kísérleteztünk. Saját fejlesztésű vállalati munkafolyamat- és munkaerő-kezelő rendszerünk, az Eventus, European Software
Excellence Awards díjat nyert. Kollégáinkból álló futócsapatunk több, mint 593 km-t teljesített a hazai futóversenyeken.
A cégcsoport innovatív, bátor fejlesztéseivel, erős szakembergárdájával 1990 óta van jelen az informatikai szektorban.
A FORNAX név a hazai és nemzetközi IT-piacon már több,
mint negyed évszázados múltra tekint vissza. A 100 százalékban magyar tulajdonú informatikai cégcsoport mára egy
több tagból álló vállalattá nőtt. A kezdeti kísérletező szellemnek és a mostanra jócskán meggyarapodott nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően a cég élen jár a legújabb technológiák felhasználásában és fejlesztésében.
A FORNAX 2020-ban ünnepelte 30 éves jubileumát. Az Eventus ekkor már több mint tízmillió támogatott ügyféllel rendelkezett, és több mint 10.000 munkatárs munkáját irányította
naponta.
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Társadalmi
szerepvállalás
A Magyar Villamosmérnökés Informatikus-hallgatók
Egyesülete (MAVE) által
szervezett nemzetközi
Challenge24 programozó
versenynek alapítói és
kezdetektől elhivatott
támogatói vagyunk.
Támogattuk az Infotér
Egyesület szervezésében
megvalósuló „Lányok az
informatikában”
konferenciát és az INFOPROG
2015. – XX. Kárpátmedencei
magyar középiskolák
informatikai versenyét.
Kifejlesztettük a Redinner
alkalmazást, ami az
éttermekben megmaradt
ételeket segít közvetlenül,
akciós áron eljuttatni
a rászorulóknak.
Rendszeresen támogatjuk
a Csodalámpa Alapítványt,
valamint a budapesti
Cseppkő Gyermekotthont.
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Fontosabb
MÉRFÖLDKÖVEINK

FONTOSABB MÉRFÖLDKÖVEINK

2001

8

A Hrvatski Telekom
a sikeres magyarországi
projekt alapján az
Eventus mellett tette le
a voksát. Megalakult
a Fornax Informatika d.o.o.

1999
7

1997

1989

2005

1

9

Hazai informatikusok
kis csoportja úgy döntött,
hogy az ötleteiket
informatikai megoldásokká fejlesztik. A cég a nevét
egy csillagképről kapta.

A MATÁV nemzetközi
tendert írt ki. A FORNAX
bizonyította rátermettségét
a projekt megvalósítására.
A FORNAX az Eventus alapjait hat hét alatt, hét fejlesztő
napi 10-12 órás megfeszített
munkájával készítette el.

A Budapesti Értéktőzsdére
a FORNAX egy tőzsdei
tartalom- és adatszolgáltatási szoftverrendszert
vezetett be. A Tőzsde
Monitor, később Fornax
Monitor azonnali, valós
idejű adatokat kínál a
kereskedőknek és
brókereknek.

A FORNAX műhelyében
valósághű, három dimenzióban, online nézhető digitális
modellek készültek, ami
nemzetközi ismertséget
hozott.

Telefonfülkék forgalmazásával kezdtünk el foglalkozni.
A következő években közel
2500 fülkét szállítottunk,
amivel a magyarországi
telefonfülke-piac több
mint 70 százalékát lefedtük.
Legnagyobb megrendelőnk
a Matáv Rt. volt.

6
Hazánkban elsőként
szállítottunk 128 kbps
átviteli sebességre
alkalmas végberendezést.
A megoldással 500 ezer
digitális előfizetői vonal
épült ki rekordsebességgel, megtöbbszörözve
a MATÁV berendezéseinek
kapacitását.
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1996
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Folyamatos együttműködés
indult a Központi
Elszámolóház és Értéktár
Budapest Rt. (KELER) és
a Fornax-cégcsoport között,
amely jelenleg is tart.
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1993

2

3

A MOL Nyrt. részére
elkezdtük a Retail
Information System
rendszer Head Office
– Back Office moduljainak fejlesztését.
Megalapítottuk a Fornax
Informatika Slovensko
s.r.o. céget, ami a Slovak
Telekom szerződéses
partnere lett.

1991
2021

1992

16

15

2020

A HungaroControl a légi
forgalom biztonságos
irányításához szükséges
létszámbiztosítás támogatásához a Fornax Eventus
termékcsalád új szolgálatvezénylő megoldását
választotta.

Az NMHH Ügyfélkapcsolati
és Tájékoztatási Osztálya
a meglévő tájékoztatási
ügykövető alkalmazás
rendszerét egy hatékony,
Eventus-alapú platformmal váltotta ki. Az E.ON
is Eventusra tért át.

A Fornax ICT részt vett
a MÁV saját GSM-R
hálózatának kiépítésében.
Az új rendszerrel a MÁV
dolgozói saját hálózaton
tudnak egymással
kommunikálni.
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2017

2007
10

Szakembereink vezérelhető,
kamerával felszerelt
helikoptermodelleket
készítettek. A Honvédelmi
Minisztérium megrendelést
adott irányítható repülőgépés helikopterrobotokra.

2011

11
A Crnogorski Telekomnál,
a Deutsche Telekom
montenegrói leányvállalatánál
2011-ben vezették be
az Eventust a Fornax
Podgorica d.o.o. bevonásával.

A Fornax-cégcsoport legnagyobb strukturális átalakulása
eredményeként létrejött
a Fornax ICT Kft. és a Fornax SI
Kft. Az anyavállalat Fornax Zrt.
a továbbiakban főleg
kutatás-fejlesztési
tevékenységgel foglalkozik.
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Részt vettünk a Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
(KNYKK) egységes integrált
informatikai rendszerének
bevezetésében.

2013

Több mint 1000 pályázó közül
kikerülve a FORNAX-ot első magyar vállalatként kérték fel, hogy
vegyen részt és adjon elő a San
Franciscóban megtartott
Oracle OpenWorldön.

13

2016

07

Tevékenységek,
szolgáltatások,
KOMPETENCIÁK

TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK, KOMPETENCIÁK

A Fornax Zrt. a kutatás-fejlesztés és a startup projektek támogatása mellett komplex megoldásokat kínál az üzleti életben fellépő különböző informatikai igényekre vonatozóan.
Továbbá szakértő az országos lefedettségű informatikai rendszerek kiépítésében és egyéb
pénzügyi informatikai megoldások területén is.
A Fornax ICT komplex informatikai megoldások szállításával és testreszabásával, üzleti
és munkafolyamatok informatikai támogatásával, optimalizálásával és automatizálásával,
illetve alkalmazásintegrációval foglalkozik.
A Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft. amellett, hogy teljes körű szolgáltatásokat nyújt
a vállalatirányítási rendszerek, az informatikai rendszerintegráció és a tevékenységkiszervezés területén, az ezekhez a területekhez köthető tanácsadói feladatokban is élen jár.
A kilencvenes évek végére a FORNAX a közép-európai régió IT-piacán is meghatározó pozíciót szerzett, így a hazai cégek mellett a társaság külföldi leányvállalatai Montenegróban
(Fornax ME) és Horvátországban (Fornax HR) működnek, szintén informatikai területen.

Eventus – a FORNAX hazai és nemzetközi
díjakat nyert megoldása
Az Eventust, a Fornax-cégcsoport saját fejlesztésű munkafolyamat- és munkaerő-kezelő
szoftverrendszerét számos európai országban alkalmazzák és több hazai, illetve nemzetközi díjat is elnyert már.
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A FORNAX
SZÁMOKBAN
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A FORNAX SZÁMOKBAN

Több mint

HÁROM
ÉVTIZEDES

rendszerintegrációs
tapasztalat.

Több mint

150

különböző
társrendszer
integrálása.

Az Eventus
munkafolyamat-irányító
rendszer naponta
több mint 10 000
vezényelt munkatársat
szolgál ki naponta

több mint 300 000
automatikus és
manuális feladatot
koordinálva, és naponta
több mint 50 ezer
emberi munkaerőnek
kiosztott és menedzselt
feladatot kezel.

Naponta több mint

50 000 000
levezényelt
munkafolyamat.

Az Eventus
munkafolyamatirányító rendszer
több mint

10 000

alkalmazott
napi munkáját
támogatja.

130

100

Az elmúlt

alkalmazott,
több évtizedes
szakértelemmel.

százalékos
magyar
tulajdonban
lévő vállalat.

a Fornaxcégcsoport

30 évben
15 szakmai
és egyéb
elismerést
kapott, az Eventus
megoldás pedig

9 hazai és

nemzetközi
díjat nyert el.

Hatékony minőségirányítási rendszereink:
A FORNAX 2003 óta az ISO 9001szabvány szerinti minőségirányítási
rendszernek megfelelően dolgozik. 2014-ben az elsők között építette
ki és alkalmazza azóta is az új ISO 27001:2013 szabvány szerinti
információbiztonsági irányítási rendszert.
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Eredmények,
DÍJAK

EREDMÉNYEK, DÍJAK

•

A Golden Drum ’97 verseny döntőjében Ezüst Egér díjat nyertünk
a Legjobb Kereskedelmi Weboldal kategória második helyezettjeként.

•

2001-ben az év legjobb integrációs megoldásának ítélte az E Journal
a FORNAX által a KELER számára fejlesztett Üzenetkezelő Diszpécser alkalmazást.

•

Az Eventus rendszert Global Excellence in Workflow Awards ezüst díjjal
tüntették ki a munkafolyamat-irányítási iparág világszerte legnevesebb szervezetei.

•

2008-ban az IT Business Leadership Award díjat nyerte el az Eventus.
Az IT szaklap díjazottjai között a HP, a Microsoft vagy az Ericsson is szerepelt.

•

A Magyar Innovációs Alapítvány a XVII. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton
kiemelt 12 sikeres innováció egyikeként elismerésben részesítette a FORNAX által
a Magyar Telekom részére 2008-ban leszállított hibafelismerő és -elhárító rendszert (E2E TSS).

•

2010-ben a FORNAX elnyerte a Magyar Telekom Delfin Díját fenntarthatóság témakörben.

•

A vállalat 2012-ben első helyen végzett az európai szoftverfejlesztők egyik legrangosabb
versenyén, a European Software Excellence Awardson.

•

Az SAP Hungary Kft. 2012-ben az év leginnovatívabb partnerének, 2013-ban az év minősített
közszféra partnerének, 2014-ben pedig középvállalati szektorban a legeredményesebb
partnerének járó díjjal jutalmazta a FORNAX-ot.

•

2013-ban az MVM Csoport 20 legfontosabb tagjánál egységes vállalatirányítási rendszert
vezettek be. A beruházás kivitelezője fővállalkozóként a FORNAX volt az SAP Hungary Kft.-vel
együttműködésben. A projekt kiérdemelte a rangos SAP Quality Awards arany fokozatú díját.

•

2013 szeptemberében a FORNAX első magyar vállalatként előadást tarthatott
az Oracle OpenWorldön.

•

A Magyar Telekom Delfin Díj zsűrije 2015-ben ismét elismerő oklevéllel jutalmazta
a FORNAX-ot az „Innováció a fenntarthatóságért” kategóriában benyújtott pályázatáért.
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Fontosabb
PARTNEREK

FONTOSABB PARTNEREK

AH NET Zrt. (korábban MVM NET Zrt.)

optikai nyilvántartó rendszer fejlesztése

E.ON Hungária Zrt.

az áram- és gázüzletág munkaidő-nyilvántartó rendszerének bevezetése

Ferencvárosi Torna Club

integrált vezetéstámogató rendszer kifejlesztése

HungaroControl

új szolgálatvezénylő modul bevezetése

KELER KSZF Zrt.

tőkepiaci és energetikai piaci elszámoló rendszerek kifejlesztése

KELER Zrt.

különböző üzleti folyamatokat lefedő és támogató egyedi fejlesztések megvalósítása

Magyar Nemzeti Bank

szoftveres devizaelszámoló rendszer létrehozása

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

digitalizált és automatizált ügyiratfeldolgozás bevezetése

Magyar Telekom Nyrt.

díjnyertes integrált munkafolyamat- és munkaerőirányítás TSS implementálásával

MÁV Zrt.

GSM-R hálózat komplex rendszertámogatása

MVM Zrt.

új, egységes vállalatirányítási rendszer bevezetése

MVMI Informatika Zrt.

automatikus szoftvertesztelő labor kialakítása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vámszakmai szoftverek fejlesztése és támogatása

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Hulladékgazdálkodási Alaprendszer szoftver (HGAS rendszer) kifejlesztése

Szolgáltató Kft.
Országos Mentőszolgálat

Betegszállítás Irányítási Rendszer készítése

Vodafone Magyarország Zrt.

a cég front- és back-office folyamatainak workflow-támogatása

		

automatikus adatszolgáltató rendszer fejlesztése, üzemeltetése és támogatása

Yettel Magyarország Zrt.

műszaki nyilvántartás projektjének bevezetése

(korábban Telenor Magyarország Zrt.)
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
fornax.hu
info@fornax.hu

LinkedIn

Facebook

Szerzői jogok ©1999–2022 Fornax-cégcsoport. Minden jog fenntartva. Az Eventus a Fornax Zrt. bejegyzett magyar nemzeti védjegye, közösségi védjegye és az Azerbajdzsáni
Köztársaság, Montenegró és az Észak-macedón Köztársaság területére való kiterjesztéssel rendelkező nemzetközi védjegye. Jelen marketinganyag tartalma nem minősül
ajánlatnak, az kizárólag információs célokat szolgál. Jelen marketinganyag részben vagy egészben történő másolása engedélyköteles.

