Ruhaipari Szakember Fórum
A magyar ruhaipari vállalkozások saját IT-fejlesztései
avagy
Hogyan tárjuk fel és gazdálkodjunk cégünk belső erőforrásaival?
2018. március 21. (szerda); Kállósemjén
Tisztelt Tagjaink / Szakmai Partnereink!
Egyesületünk ismét Ruhaipari Szakember Fórumot szervez, melynek fő témái, hogy munkaerő
gondokkal küzdő ágazatunkban, hogyan tárhatja fel egy cég a belső tartalékait egy jó
termelésirányítási és gyártáskövetési rendszerrel, gyártásszervezéssel és milyen aktuális
támogatások, kedvezmények vehetők igénybe az IT-fejlesztésekhez.
Vendéglátónk a Nyír-Gestum Kft., melyet 2004 év végén magyar magánszemélyek
alapítottak. A kállósemjéni üzem mellett (mely egyben a cég székhelye is) Kisvárdán,
Petneházán és Nyíregyházán is rendelkeznek telephelyekkel.
A jelenleg 180 főt foglalkoztató családi vállalkozás világmárkáknak gyárt magas minőségű
felsőruházati termékeket.
A minőségre vonatkozó mottójuk: „Nem elég a vevő
elvárásainak megfelelni, annál jobbat kell gyártani”.
A vállalkozást folyamatosan bővítik. A fejlesztési célok között szerepel,
gyártáselokészíto részleg felépítése és további gyártógépek beszerzése is.
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A program során bemutatásra kerül a cég saját fejlesztésű „Elizabeth”
termelésirányítási és valós idejű gyártmánykövetési rendszere, illetve a szintén
hazai fejlesztésű és a ruházati iparhoz kapcsolódó Crosssec Norma rendszer is.

Program
09.30 – 10.00

Érkezés a Nyír-Gestum Kft.-hez - Regisztráció
Cím: 4324 Kállósemjén, Dózsa György u. 13.

10.00 – 10.10

Megnyitó
Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár - TMTE

10.10 – 10.30

A Nyír-Gestum Kft. tevékenységének bemutatása
Házigazda: Fodor Csaba, ügyvezető

10.30 – 10.50

„Elizabeth” valós idejű, termékkövető rendszer a varrodában
Fodor Csaba, ügyvezető – Nyír-Gestum Kft.

10.50 - 11.20

Crosssec Norma – egy, a teljesítménybér bevezetését, alkalmazását
és adminisztrációját segítő munkaügyi és költségtervező szoftver
Sabján Eszter, Chief Operation Officer - Crosssec Solutions Kft.
Mátyus Lilla, Szervezetirányítási elemző - Crosssec Solutions Kft.

11.20 – 11.40

Kávészünet

11.40 - 12.00

Modern vállalkozások program a fejlesztés szolgálatában
Tamás Szilárd, infokommunikációs tanácsadó - MKIK

12.00 - 12.20

Infokommunikációs technológia finanszírozása a GINOP-3.2.2-8.2.416 hitelprogram keretén belül.
Varga Levente, MFB terméktámogató, OTP Bank Nyrt.

12.20 - 14.00

Üzemlátogatás
 Az „Elizabeth rendszer működésének bemutatása a gyakorlatban
 Szakmai tapasztalatcsere

14.00 - 15.00

Büféebéd

kb.15.00 óra

Program zárása, hazautazás
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Részvételi feltételek:
Utazás: önállóan, a TMTE telekocsi koordinálásában közreműködik
Részvételi díj:
TMTE tagoknak:
Nem tagoknak:

10 000 Ft/fő + ÁFA
16 000 Ft/fő + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a szakmai program szervezési költségét és az ebédet.
Jelentkezés:
A mellékelt jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról is.
A jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a TMTE Titkárságára:
1015 Budapest, Hatty u. 16. II. em. 7. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu
Jelentkezési határidő: 2018. március 12.
Kérjük, a határidő betartását!
További felvilágosítás és kapcsolattartás:
TMTE Titkárság - Tel/fax: (1) 201-8782, Tel: (1) 224-0315, e-mail: titkarsag@tmte.hu
Várjuk az érdeklődő szakemberek jelentkezését!

Budapest, 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár

2

