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Tantárgyi program  

 

Tantárgy neve: Értékesítései információs 

rendszerek 

Tantárgy neptun kódja: GTMNM2190ML 

Tantárgy jellege: KV 

Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Molnár László, egyetemi adjunktus 

Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: - 

Javasolt félév: 3Ő Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

 

Óraszám (ea+gy): 9+6/félév Számonkérés módja: a+gyj 

Kreditpont: 4 Tagozat: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az értékesítési tevékenységben és a kereskedelemben használt informatikai megoldások, 

modellek és módszerek megismertetése, kidolgozásuk, bevezetésük szakmai feladatainak 

megismerésével, azok létrehozási és működtetési, felhasználói folyamatai irányításának 

elsajátítása. 

Tantárgy tematikus leírása: 

A vállalati és intézményi információs rendszerek alapjai, felépítése 

Ismertebb vezető számítógéppel támogatott marketing információs rendszerek legfontosabb 

sajátosságai, jellemző vonásai 

Az értékesítési tevékenységgel összefüggő információs rendszerek helye, kapcsolódása a 

szervezetek nagyobb információs rendszereihez 

Az értékesítési tevékenységgel kapcsolatos információs rendszerek szerkezetének és 

működésének sajátosságai 

Az értékesítési információs rendszerek tevékenységének kihatása a szervezetek működésére 

Az értékesítési információs rendszerek fő tevékenységi területei (moduljai): 

1. Termékalap (mennyiség, választék) biztosítása, adminisztrációja, elemzése 

2. CRM rendszer informatikai megvalósítása 

3. Értékesítési forgalom adminisztrációja, elemzése 

4. Kapcsolódó adatállományok (törzsadatok, gazdasági, jogi, egyéb, stb.) adminisztrációja, 

elemzése  

Az értékesítési informatikai rendszerek egyedi megoldásai, ki- és bemeneti végpontjai, 

korszerű technológiai megoldások (Csomagküldő kereskedelem, telefonos értékesítés 

(telesales), bolti rendszerek) 

Az értékesítési informatikai rendszerek és az elektronikus kereskedelem kapcsolata, 

azonosságok, eltérések 
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Számonkérés módja: 
 

Az aláírás megszerzése:  

1. Az előadások 40%-ának és a gyakorlatok 60%-ának látogatása 

2. Félévközi egyéni feladat: egy konkrét vállalat értékesítési rendszer koncepciójának 

megtervezése 

- beadvány (max. 25 pont): leadás 3 héttel a félév vége előtt 

- prezentáció (max. 25 pont): a félév utolsó 3 hetében 

 

A vizsgára bocsájtás feltétele: 

Az aláírás megszerzése 

 

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 

Félévközi teljesítmény (max. 50 pont) + írásbeli kollokvium (max. 50 pont) 

Ponthatárok: 0-50 pont: elégtelen, 51-62 pont: elégséges, 63-74 pont: közepes, 75-86 pont: 

jó, 87-100 pont: jeles 

Kötelező irodalom:  

Dankó L.: Értékesítési információs rendszerek, ME Marketing Tanszék, Miskolc, 2013 

 

Ajánlott irodalom: 

Dankó L.: Értékesítés-menedzsment ME Marketing Tanszék, Miskolc, 2012. 

Dankó L.: Kereskedelmi technika ME Marketing Tanszék, Miskolc, 2007. 

Pálinkás J.: Piacfejlesztés. A marketing elmélete és gyakorlata informatikai vonatkozásokkal. 

LSI Oktatóközpont. A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. Budapest, 

2000. 

Hoffman D.L. – Novak T. P.: A New Paradigm for Electronic Commerce, The Infromation 

Society, 1997. vol. 13. 
 


