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Oktatási cél: A laborgyakorlat célja az előadásokon elhangzottak gyakorlati példán keresztüli elsajátítása, ennek érdekében a hallgatók megismerkedhetnek egyrészt a folyamatmodellezés technikájával, az egyes modellekkel (úgymint: szervezeti ábra, funkció fa, céldiagram), a Microsoft Visio 2007 szoftver használatával, másrészt az egyes üzleti folyamatokat kiszolgáló adatmodellekkel.
A hallgatók csoportokba szervezve a minta kisvállalat egy – egy területét vizsgálják (vevő-, szállító-, cikk és készlet-, számlázás-, vevői ajánlatkérés és megrendelés-, szállítói ajánlatkérés és megrendelés-, vevői folyószámla-, szállítói folyószámla-modul). Az egyes teamekben elkészített folyamatmodellek, illetve az erre épülő adatmodellek alapot biztosítanak a szoftver megtervezéséhez és kifejlesztéséhez, illetve egy standard rendszer kiválasztásához.
A gyakorlati órán hallgatók megismerkednek az Oracle Applications vállalatirányítási rendszer felépítésével, az adatmodell szempontjából tárgyalt területekhez (főkönyv, kötelezettség, kinnlevőség, beszerzés, készlet, tárgyi eszköz, stb.) tartozó programmodulok használatával.
Tematika: 
Témakör
Óraszám
Előadások: 

	Alapvető folyamatok meghatározása, folyamatok felmérése, dokumentálása

2
	Vállalati információs rendszer fogalma

Oracle E-Business Suite bemutatása 
Alapvető felépítés
2
	Alkalmazásgazdai feladatok a vállalatirányítási rendszerben

	Felhasználók felvétele

Értékkészletek kezelése
Flexmezőstruktúra definiálása
2
	Kötelezettség modul (Szállítók kezelése)

	Törzsadatok karbantartása

Szállítói adatok rögzítése és karbantartása
Számlák feldolgozása
Kifizetések feldolgozása
Standard kimutatások és párhuzamos feldolgozások
2
	Kinnlevőség modul (Vevők kezelése)

	Törzsadatok karbantartása

Vevő adatok karbantartása
Számlák készítése
Befolyások rögzítése
Beszedési műveletek
2
	Főkönyvi modul

	Beállítások

Főkönyvi könyvelés
	Naplókötegek, naplók létrehozása

Naplók sztornózása
Naplók feladása
	Napi folyamatokhoz szükséges lekérdezések

Standard kimutatások
Saját kimutatás készítő
2
	Beszerzés modul

	Törzsadatkezelés

Beszerzési tranzakciók rögzítése
Standard kimutatások
2
	Készlet modul

	Törzsadatkezelés (Cikkek, raktárak)

Bevételezési tranzakciók rögzítése
Készletek kezelése
Standard kimutatások
2
	Tárgyi eszköz modul

	Tárgyi eszközök tranzakciói:

	Manuális állományba vétel

Tárgyi eszközök adatainak módosítása
Tárgyi eszközök átsorolása
Tárgyi eszközök átmozgatása
Tárgyi eszközök kivezetése
	Értékcsökkenési események

Leltározás
Standard kimutatások
2
	Pénzgazdálkodás modul

	Bankkivonat feldolgozása

	Szokásos terhelések és jóváírások kezelése

Különleges terhelések és jóváírások kezelése
Korrekciók
	Időszakzárás

	Bankkivonatok készre állítása

Feladás a főkönyvnek
Nem egyeztetett tételek kezelése
Bankegyenleg ellenőrzése
	Karbantartási feladatok

2
	Humán erőforrás rendszer használata

2
	A beszerzési folyamat és modulközi kapcsolatainak végigvezetése

2
	Az értékesítési folyamat és modulközi kapcsolatainak végigvezetése

2
Félévközi követelmények
AZ ELŐADÁSOK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!
Értékelési és ellenőrzési eljárások:
az elkészített folyamatmodell, illetve adatmodell minősége 40 – 40 % -ban, a félév közben írt zárthelyi(k) eredménye(i) 20 %-ban számít bele a félévközi jegy kialakításába, ha mindhárom szempontból a hallgató elérte egyenként az 50 %-ot.

Székesfehérvár, 2014. január

Halászné Bognár Laura

