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Digiméter: digitális méterrúd vállalkozásoknak
A Digiméter 2020 után idén újra megmérte a hazai kis-és középvállalkozások (kkv-k) digitalizációs színvonalát, hogy frissítse a Digitális Versenyképességi Mutató értékeit, melyek egy százas skálán jelzik a
digitális fejlettséget. 2021. augusztus-szeptember során ismét egy közel nyolcszáz hazai kkv-ből álló reprezentatív mintán folytattuk le a telefonos és online adatfelvételt. A jó összehasonlíthatóság érdekében
a minta, a kérdőív tartalma és az értékelési módszertan is azonos volt az előző évivel.

„

Az adatok mélyére nézve azonban több apró eltérésre lehetünk figyelmesek, amik mögött
hosszabb távú változások húzódhatnak meg.

Hat témakörben mértük fel a vállalkozások

is 40 lett. Látszólag tehát nem történt érdemi

digitális képességeit:

elmozdulás tavalyhoz képest. Az adatok mélyére

1.

digitális jelenlét

2.

digitális mindennapok

3.

vállalkozásvezetés

nézve azonban több apró eltérésre lehetünk
figyelmesek,

amik

változások

mögött

húzódhatnak

dokumentum
ismertetését

az
és

értékelését

bevezetőben

csak

5.

emelünk

A

6. informatikai biztonság
Minden témakörben 100-100 pontot lehetett
szerezni, a Digitális Versenyképességi Mutató
ezek súlyozott értékei alapján állt össze - szintén
egy 0-100 közötti skálán. A hat alindex súlyozott
értékeiből összeálló fő index nem változott, idén

ki.

meg.

Az

eredmények

4. értékesítés és marketing
digitális pénzügyek

hosszabb

alábbi
részletes

tartalmazza,

néhány

fejezetek

távú

a

érdekességet
végén

röviden

összefoglaljuk, mit érdemes az egyes cégeknek
megfontolni
többnyire

saját

olyan

fejlesztéseiknél.

általános

jellegű

Ezek

tanácsok,

amelyekkel a gondolkodás irányát próbáljuk
segíteni,

ugyanakkor

természetesen

nem

alkalmasak arra, hogy egy-egy vállalkozásnak
konkrét

megoldásokat

kínáljanak.

A

továbblépéshez elengedhetetlen, hogy minden
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vállalkozó megtegye a maga erőfeszítéseit,

Főbb változások

tájékozódjon, tanuljon és fejlessze önmagát -

A 2021-es eredményekben szembeszökő a válto-

vagy forduljon az egyes területek megfelelő
szakembereihez.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem mondjuk az
eredményekre, hogy jók vagy rosszak! A Digiméter azt mutatja meg, mi a helyzet egy adott pillanatban, így az idő előrehaladtával folyamatosan
követhető a változás. A kutatássorozat másik fon-

„

tos eleme, hogy lehetőséget biztosít a vállalkozók
nem kell minden vállalkozásnak
maximálisan digitalizálódni,
elég mindig néhány ponttal többet elérni a versenytársakhoz
képest.

számára, hogy a saját eredményeiket összehasonlítsák a hozzájuk - tevékenységben, földrajzi
elhelyezkedésben vagy méretben - hasonló cégekével, így nem csak egy elvont értékelést kapnak digitális fejlettségükről, hanem annak versenyképességi hatása is érzékelhetővé válik. (Az
én Digiméterem - https://digimeter.hu/az-en-digimeterem) Szilárd Leó világhírű fizikus mondása szerint „nem feltétlenül kell okosabbnak
lenni másoknál, elég, ha egy nappal előttük
jársz”. Ezt a Digiméterre alkalmazva azt szeretnénk üzenni: nem kell minden vállalkozásnak
maximálisan digitalizálódni, elég mindig néhány
ponttal többet elérni a versenytársakhoz képest.

zás látszólagos hiánya. Az okokat keresve a legvalószínűbb magyarázat, hogy a mögöttünk álló
másfél év különleges volt a kkv-k életében is.
2020 márciusa után a legtöbb cég kényszerdigitalizáción ment keresztül, amikor több újítást is
bevezettek (például új, online értékesítési megoldásokat próbáltak ki, távmunkára tértek át), ezek
egy része azonban vagy nem vált be, vagy a járvány lecsengésével egyszerűbb volt visszatérni a
jól megszokott régi folyamatokhoz, amik nélkülözik a legmodernebb digitális megoldásokat.
Így a tavalyi felmérés egy részben „felturbózott”
állapotot mutatott a cégekről. (Valószínűleg nagyobb ugrást láttunk volna 2019. és 2020. között,
ha egy évvel korábban kezdődött volna a kutatássorozat.) Ezt kompenzálhatja a 2021-ben tapasztalt változatlanság. A digitális pénzügyek kivételt képeznek, továbbra is a legfejlettebb területnek számít a vállalkozások digitalizációs tevékenységei között.
Mélyebben megnézve az adatokat, a felszínen
lévő mozdulatlanság több apró, ám annál
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érdekesebb változást rejt. Ha például a vállalko-

cégek 23%-a biztosítja), kismértékben nőtt a

zások méretét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a na-

telekonferencia szoftvert (27%-ra) és kollabo-

gyobb (50-249 főt foglalkoztató) kkv-k fejlődni

ratív csevegőszoftvert használó cégek aránya

tudtak: fő Digiméter indexük 49-ről 52-re nőtt –

(10%-ra)

csak ezt ellensúlyozza, hogy a náluk kisebb cégeknél visszaesés vagy stagnálás volt megfigyel-

▪

hető. A vállalkozások székhelye szerint is látha-

tási rendszerrel rendelkező cégek aránya

tunk eltéréseket: a közép-dunántúli cégek in-

(45%-ról 34%-ra), de emelkedett a papíralapú

dexe a tavalyi 41-ről 36-ra, a dél-dunántúli cégeké

„

összesítéseket használó cégek aránya (33%-

39-ről 33-ra,az észak-magyarországiaké pedig

ra), és több cég gyűjt adatokat, hogy megala-

39-ről 35-re csökkent, amit a fő index szintjén a
digitális pénzügyek: változatlanul ez a terület a legfejlettebb a
hat közül, mivel a hazai szabályozás elvárja a digitalizációt.

vállalkozásvezetés: csökkent a vállalatirányí-

pozza a döntéseit (66% helyett 74%)

közép-magyarországi cégek fejlődése takar el.
Néhány részletesebb adat a változásokról:
▪

értékesítés és marketing: nem szignifikánsan, de csökkent az online hirdető cégek ará-

digitális jelenlét: 2020-hoz képest (18%) keve-

nya (41%-ra) és az online ügyfélszerző eszkö-

sebb cégnek van webáruháza (13%), míg szá-

zök használata (26%-ra)

mottevően emelkedett a Google Cégem fiók-

▪

▪

▪

digitális pénzügyek: változatlanul ez a terület

kal rendelkezők aránya (16%-ról 30%-ra), il-

a legfejlettebb a hat közül, mivel a hazai sza-

letve jelentősen visszaesett az ügyfélszolgá-

bályozás elvárja a digitalizációt. Az utóbbi egy

lati chatet vagy chatbotot használó cégek

évben nőtt a számlázórendszert használók

aránya (17%-ról 8%-ra)

aránya (összességében 79%-ról 86%-ra, felhő-

digitális mindennapok: miközben az otthoni

alapú rendszert (is) alkalmazók esetén 16%-

munkavégzés lehetősége nem változott (a

ról 19%-ra), és csökkent azok aránya, akik nem
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▪

bocsátanak ki/nem fogadnak el elektronikus

folyamatokkal, analóg megoldásokkal. Az ered-

számlát (18%-ról 11%-ra), eközben a banki mo-

mények konkrétan azt mutatták, hogy

bilappok használata esett (58%-ról 48%-ra).

▪

informatikai biztonság: több cég használ

gáltatást vásárolni online hirdetés hatására,

VPN-t (19% helyett 24%), de a vírusirtó haszná-

miközben a kkv-k 41%-a hirdet csak ebben a

lata visszaesett (összességében 88%-ról 84%-

formában

ra, felhőalapú szolgáltatást (is) használóknál

„

a cégek vezetői, döntéshozói és
alkalmazottai magánemberként az internetet- és digitáliseszköz használatukban feltehetően nem térnek el szignifikán-

san a hazai átlagtól

a felnőttek 71%-a szokott terméket vagy szol-

▪

míg a hazai felnőttek 92%-a keres terméket

15%-ról 8%-ra) és egyre kevesebb cég nem ké-

vagy szolgáltatást a Google keresővel és 78%-

szít biztonsági másolatot (tavaly 17%, idén

a üzletekre, irodákra, vendéglátóhelyekre a

14%)

Google Térkép segítségével, addig a kkv-k
mindössze 27%-a található meg a Maps-en,

Magánéleti és céges üzemmód

30%-nak van Google Cégem fiókja, 25% hirdet

Idén a Digiméter kutatással párhuzamosan a 1879 év közötti magyar lakosság körében is végez-

Google Ads-szel, 11% használ Google Shoppin-

tünk egy reprezentatív felmérést, hogy feltárjuk,

got és 7% keresőoptimalizálást

milyen eltérés van a kkv-k és a lakosság gyakorlata között. Ebből az derült ki, hogy a hazai digitalizációt furcsa kettősség jellemzi: míg a cégek
vezetői, döntéshozói és alkalmazottai magánem-

▪

a lakosság 88%-a szokott családtagokkal
vagy barátokkal chatelni és 59% videochatel
(pl. Zoom, Google Meet), ehhez képest mind-

berként az internet- és digitáliseszköz-használa-

össze a cégek 27%-a vesz igénybe telekonfe-

tukban feltehetően nem térnek el szignifikánsan

rencia szoftvert és 10%-a chatet a munkavég-

a hazai átlagtól, addig a munkahelyükön, cégük-

zéshez.

nél

mégis

megelégszenek

a

meglévő
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A magyar kkv-k tehát számos területen lemaradtak a lakossághoz képest, nem aknázzák ki a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket, nem
használják ki a munkavállalóik meglévő digitális
készségeit. Arra biztatunk minden vállalkozót,
hogy gondolja át, milyen digitális szolgáltatásokat használ a hétköznapokban, beszélgessen el

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden vállalkozás
ellenőrizheti saját versenyképességi indexét a
Digiméter kérdőívének kitöltésével! Ehhez további instrukciókat a Digiméter weboldalán
talál: digimeter.hu/az-en-digimeterem/

erről a munkatársaival is, majd próbálja alkalmazni mindezt a saját vállalkozására is.

„

A magyar kkv-k tehát számos
területen lemaradtak a lakossághoz képest, nem aknázzák ki
a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket
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Inspirál Bödőcs Tibor? És a Monty Python?
Azon gondolkodtam, hogyan mondjam el, mennyire fontos a digitalizáció. Nem azért, mert trendi,
nem azért, mert mindenki csinálja, nem azért, mert a NAV is akarja, nem azért, mert… és akkor Bödőcs Tibor segített. Azt mondta, a Monty Pythont megvalósítottuk.
Na, ezért fontos a digitalizáció.
Vállalkozók! TI NE valósítsátok meg a Monty
Pythont!

hozzád, oda ahova kell, olyan formában, ahogy
kell, és kész. Ezzel sincs több dolgod. Vagyis mostantól automatikus a számlakiállítás, az utalás, az
áfapozíciód, a kata kereted, vagy bármi fontos

Nehéz.

szám rögtön és azonnal látszik.

Úgy különösen, ha a Monty Python vesz körül. De

Ha pedig ezeket nem kell rögzítened és mindig

ez csak díszlet. Nézzetek a díszlet mögé, a „nyúlon túl” és meglátjátok, „Bámulatos, hol tart már
a tudomány!”.
Ma már (szinte) minden adat létezik digitálisan.
Legyen az a számla adata, banki adatok, vagy az
árud, szolgáltatásod paraméterei. Minden alkalommal, amikor adatot rögzítesz, gondold végig,
elképzelhető-e, hogy ezt még nem tette meg
senki vagy semmi előtted. Ha pedig megtette, te
miért teszed meg újra? Keresd meg, szerezd
meg, tedd automatikussá, hogy ezek befussanak

naprakészek, azonnal hozzáférhet a könyvelő, a
vevőd és a munkatársad is.
Vagyis NEM KELL a könyvelődnek semmit elvinned szatyorban és átküldeni sem, hiszen eléri
bárhonnan, bármikor és könyvelheti is. Nyilván
nem ő és nem „kézzel”, hanem könyvelődik magától a könyvelőszoftverben. A könyvelő dolga
bonyolultabb, mint az adatrögzítés: ellenőrzi az
automatizmust, javítja, korrigálja és segít neked
a tanácsaival, ötleteivel és egy újabb automatizációval.
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Folytatva a sort, a vevőd azonnal láthatja akár a

automatikusan történnek, nekik az a dolguk,

készleteidet is, tudhatja, miből mennyit rendel-

amire a gép még nem képes: kitalálni, hogy mi

het és ha megrendeli, a következő vevő már

lesz a következő folyamat, amit digitalizálnak, au-

azonnal az aktuális állapotot látja. De láthatja ezt

tomatizálnak.

a beszállítód is, aki feltölti a készletet, ha kell, és
ha az új árunak más az ára, a vevőd automatikusan ezt az új árat látja.

„

És „egy szép napon ez mind a tiéd lesz.” És legyen
ez a szép nap minél hamarabb. Kezdd el és tedd
fel a kérdést: „mit tettek a rómaiak értünk”, mi-

És NEM KELL a munkatársaidnak adatot rögzí-

lyen adatot rögzítettem tegnap és milyen adat

teni, számlát kiállítani, utalásokat bekészíteni,

rögzítésére készülök ma?

raktárkészletet

aktualizálni,

hiszen

ezek

És „egy szép napon ez mind a
tiéd lesz.” És legyen ez a szép
nap minél hamarabb.
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Digitális jelenlét

39

Teljeskörű (digitális) jelenlét
Legtöbb ember számára régóta a digitális tér jelenti az elsődleges tájékozódási forrást és kapcsolattartási pontot. Rengeteg adatot halmozunk fel. Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója szerint minden második nap annyit, mint a civilizáció kezdetétől 2003-ig bezárólag. Vitathatatlan, hogy óriási menynyiségű információhoz férünk hozzá digitálisan, így sokszor joggal gondoljuk azt, hogy amit nem találunk meg az interneten az nem is létezik. Amikor tehát vállalkozásunk “digitális jelenlétéről” beszélünk
már rég nem egy új ügyfélszerzési vagy kommunikációs csatornáról, hanem vállalkozásunk létezésének
kinyilatkoztatásáról döntünk.
Ez a típusú jelenlét azonnal hozzáférhető és friss

értéke minimálisan alacsonyabb 2021-ben, mint

adatokat szolgáltat a cégről a nap 24 órájában,

a megelőző évben, ami a helyzet stagnálásaként

ami a vállalkozás teljes megítélésében nagyon

értelmezhető. Bár összességében ugyan nem,

fontos szerepet játszhat. A cégünk online repre-

ágazati szinten viszont a fejlődés mértéke és irá-

zentációját tehát nem csak az határozza meg,

nya jelentős eltéréseket mutat. Míg a mezőgaz-

hogy van-e, hanem hogy milyen platformokon

daság jóval alacsonyabb, a kereskedelem a teljes

és minőségben zajlik.

minta átlagához képest szignifikánsan maga-

A Digiméter segítségével immár második éve
vizsgáltuk, hogy mindez mennyire fontos a magyar kkv-k életében azok alapján, hogy milyen
online felületeken, s mennyire aktívan képviseltetik magukat. Azt látjuk, hogy ezen a területen
mért eredmények nem mutatnak növekedést az
előző évhez képest, sőt a ‘digitális jelenlét index’

sabb eredményt ért el. (1. ábra) A digitális jelenlét
mértéke továbbá összefüggésben van a cég méretével is. Azt látjuk, hogy minél nagyobb egy vállalkozás (ez megjelenhet foglalkoztatottak számában vagy árbevétel tekintetében is) annál
jobb eredményeket ért el ezen a skálán, vagyis
annál nagyobb hangsúlyt fektet a vállalkozás digitális jelenlétére.
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1. ábra: Digitális jelenlét index értéke ágazati megoszlásban

„

Bár összességében ugyan nem,

Mezőgazdaság*

19

Ipar

35

Kereskedelem

47

Szolgáltatás

40

Összes kkv

39

ágazati szinten viszont a fejlődés mértéke és iránya jelentős

*Alacsony elemszám, az adatok tájékoztató jellegűek

eltéréseket mutat.

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=757, teljes minta. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet

Cégünk elhelyezésének a világhálón sokszor az

Ahogy azt korábban már említettük nem csak az

egyik legkézenfekvőbb formája lehet a saját hon-

oldal megléte számít, azt is figyelembe vettük,

lap vagy webáruház üzemeltetése. A felmérés-

hogy ezek potenciálisan mennyire tartalmaznak

ben résztvevő vállalkozások 73%-a rendelkezik

naprakész adatokat. Azt látjuk, hogy ezen a téren

ezen eszközök valamelyikével, ami valamivel ala-

sem történt előrelépés a tavalyi évhez képest.

csonyabb a tavaly mért 76%-nál. Összességében

Míg 2020-ban a cégek 56%-a vallotta, hogy leg-

ez nem nevezhető rossz eredménynek viszont az

alább félévente frissíti ezen oldalak egyikét, ad-

ágazatok közötti jelentős differencia itt is megfi-

dig 2021-ben már csak 50%-uk. Ez összefüggés-

gyelhető. A mezőgazdasági ágazatban ez a szám

ben lehet azzal, hogy a tavalyi évben 7%-kal több

csak a 30%-ot éri el.

volt azon cégeknek a száma, akiknél külsős
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szakember vagy kifejezetten ezzel a munkakör-

platformot. Azt, hogy valaki használja ezt az esz-

rel is rendelkező vállalati munkatárs végezte a

közt vagy sem, leginkább az ágazat határozza

weboldal frissítését. Vagyis többen dedikáltak ki-

meg. Míg a legtöbb ágazatban a szereplők több

fejezetten erre a célra erőforrást. (2. ábra)

mint fele, addig a kereskedelemben tevékenykedők mindössze 35%-a mellőzi ezen csatornák

A honlap mellett a közösségi média használatot

használatát.

is górcső alá vettük, ez azonban jelentős változá-

„

sokat nem mutatott az előző évhez képest. Vala-

Amiben pozitív irányú eltérést tapasztaltunk az a

mivel kevesebb mint a felmérést kitöltők fele to-

Google Cégem használata, aminek mértéke je-

vábbra sem használ semmilyen közösségi média

lentősen emelkedett a tavalyi mértékhez képest,

2. ábra: Honlap / webáruház frissítési gyakoriság

Valamivel kevesebb mint a felmérést kitöltők fele továbbra
sem használ semmilyen közösségi média platformot.

Legalább hetente

18%

Legalább havonta

19%

2-3 havonta

6%

4-6 havonta

7%

Ritkábban, alkalimlag

20%

19%
2021
8%

2020

9%

43%
36%

Indulás óta soha

2%

Nem tudja

5%

3%

6%

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=555 (2021), n=595 (2020), honlappal vagy webáruházzal rendelkező kkv-k.. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet
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bár igaz, a tartalmakat már ritkábban tekintik át,

Összességében tehát elmondható, hogy a tavalyi

mint egy évvel ezelőtt. Bár a változás pozitív, még

évhez képest nem növekedett a vállalkozások

így is csupán a cégek 30%-ról mondható el, hogy

körében a digitális jelenlét aránya. A digitális je-

megtalálhatóak online ebben a formában. Ami

lenlét elterjedésének feltehetően nem a lehető-

sokkal népszerűbb az a Google Maps-en való

ségek hiánya jelent korlátot, hiszen a vizsgált esz-

megjelenés. Ilyen módon 10-ből 9 cég megtalál-

közök nagy része ingyenes vagy könnyen elér-

ható. (3. ábra)

hető,

felhasználásuk

sokszor

egyszerű,

3. ábra: Google Cégem regisztráció és Google Maps jelenlét aránya

„

a tavalyi évhez képest nem növekedett a vállalkozások körében a digitális jelenlét aránya.

16%

30%

Google Cégem regisztráltak aránya

84%
2020

2021

89%

Google Mapsen jelenlévő kkv-k aránya

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=757 (2021), n=777 (2020),.. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet
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kialakításuk nem igényel nagyfokú szakmai tapasztalatot. Ebből kiindulva az eredmény inkább
arra vezethető vissza, hogy bizonyos vállalkozá-

Tanácsok
▪

a digitális térben, annál fontosabb, hogy a vállalko-

sok nem tartják fontosnak vagy relevánsnak a
technológia ilyen jellegű lehetőségeit. Az pedig,

zás is jelen legyen
▪

a vállalkozásnak azokon a releváns felületeken kell

▪

jelen lenni, ahol az ügyfelei is jelen vannak
a digitális jelenlét nem önmagában cél, hanem a

hogy valaki erre a következtetésre jut-e vagy sem
nagyban függhet az ágazattól.

minél inkább jelen vannak egy vállalkozás ügyfelei

tevékenység kontextusában: ahol fontos, hogy az
ügyfél megjelenjen (értékesítési pontok), ott a digitális térképek (Google, Waze stb.) előrébb valók,

„

mint egy honlap vagy közösségi oldal; ahol online
értékesítés zajlik, ott annak felülete (pl. webshop)

a vizsgált eszközök nagy része
ingyenes vagy könnyen elér-

és az odavezető digitális utak a fontosabbak
▪

hető, felhasználásuk sokszor
egyszerű, kialakításuk nem igényel nagyfokú szakmai tapasz-

talatot.

▪

számos ingyenes, vagy könnyen hozzáférhető
megoldás létezik online jelenlétünk erősítésére,
melyek nem igényelnek mély szakmai ismeretet
nem elég jelen lennünk a digitális térben, hanem
arra is törekednünk kell, hogy a vállalkozásunkról
közölt adatok, információk ne veszítsék el aktualitásukat: csak olyan mértékű digitális jelenlétet
tartsunk fenn, amekkorát karban is tudunk tartani
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Érintésmentesen, egyszerűen, gyorsan!
A készpénzmentes fizetés jövője
A koronavírus-járvány felgyorsította a digitalizációs folyamatokat, ez egyértelműen érződik a fizetési, vásárlási szokásokkal kapcsolatban is, egyre többen nyitnak például az érintkezésmentes megoldások felé.
Az OTP Mobil az aktuális piaci trendekre és a felhasználói visszajelzésekre reflektálva a SimplePay online
fizetési rendszere mellett már a SimpleBusiness alkalmazással is támogatja a vállalkozókat, hogy készpénzmentes fizetési alternatívát kínálhassanak ügyfeleiknek, vásárlóiknak.
Az online vásárlások során a fogyasztók adatait az

egyszerűbben és biztonságosabban tudják az

új technológiák biztonságosan képesek tárolni,

online fizetéseiket lebonyolítani, valamint, hogy

lehetővé téve azt, hogy egyetlen kattintással vá-

megkapják a szükséges információkat ahhoz,

sárolhassanak, ezáltal megkönnyítve és még biz-

hogy pénzügyeikben képesek legyenek tudatos

tonságosabbá téve a készpénzmentes fizetést.

és felelősségteljes döntéseket hozni. Szolgálta-

Az online kereskedelem egyre nagyobb népsze-

tásainkkal továbbá igyekszünk a felhasználói él-

rűségnek örvend, ami az elektronikus fizetések

ményt is minél teljesebbé tenni. Büszkék va-

számának növekedésével jár. Ezt egy 2021 tava-

gyunk rá, hogy a SimpleBusiness alkalmazással

szán végzett kutatás is megerősíti, miszerint a

már a fizikai térben is jelen van a cégünk, ezzel

magyar lakosság 85 százaléka legalább hetente

az applikációval a vállalkozók POS-terminál te-

egyszer vásárolt online az elmúlt időszakban.

lepítése nélkül tudnak készpénzmentes fizetési

(forrás: Reacty Digital éves lakossági kutatás,

alternatívát kínálni vásárlóiknak” – nyilatkozta

2021. március)

az OTP Mobil Kft. ügyvezetője, Benyó Péter.

„Számunkra fontos, hogy felhasználóinkat tá-

(forrás: Digiméter projekt, 2021. ősz)

mogassuk abban, hogy minél kényelmesebben,
16

A vásárlók mellett a kereskedők és szolgáltatók is

A Simple ökoszisztéma az OTP Mobil három szolgáltatását fog-

igénylik az elektronikus fizetési megoldásokat,

lalja magába, amely egyedülálló módon nyújt megoldást a felhasználók számára, mind a vásárlókat, mind a kereskedőket te-

hiszen a Digiméter kis- és középvállalkozások körében végzett ez évi kutatásából kiderül, hogy
mára tízből kilenc online értékesítéssel foglalkozó cég kínál készpénzmentes fizetési lehetőséget. Ez az esetek többségében banki átutalást,
közel felében banki rendszeren keresztüli bankkártyás fizetést, ötödében pedig fizetési közvetí-

„

tőn keresztüli bankkártyás vásárlást jelent.

kintve. A jelenleg elérhető szolgáltatások közé tartozik a Simple
by OTP mobilalkalmazás, ami a mindennapi ügyintézést teszi
könnyebbé, legyen szó akár QR-kódos csekkfizetésről, autópályamatrica-vásárlásról vagy éppen biztosításkötésről. Az applikációhoz már több mint 2 millió felhasználó csatlakozott, ami
azt jelenti, hogy a Simple-fiók regisztrációk száma folyamatosan növekszik.
A másik szolgáltatás a SimplePay online fizetési rendszer, ami
a webshopok és szolgáltatók számára lehet kézenfekvő megoldás, illetve a SimpleBusiness alkalmazás, amit a kkv-k szá-

Büszkék vagyunk rá, hogy a
SimpleBusiness alkalmazással
már a fizikai térben is jelen van
a cégünk, ezzel az applikációval
a vállalkozók POS-terminál tele-

pítése nélkül tudnak készpénz-

mára alakítottak ki, egyszerű megoldást kínálva a fizikai környezetben történő fizetésekhez. Idén január 1-jétől az online
kasszát használó kereskedők és vállalkozók kötelesek biztosítani elektronikus fizetési lehetőséget is a vásárlóik számára. A
SimpleBusiness alkalmazás a kártyaelfogadás és az azonnali
átutalás előnyeit ötvözi anélkül, hogy POS-terminál telepítésére lenne szükség, így segítve a kereskedők és egyéb szolgáltatók munkáját.

mentes fizetési alternatívát kínálni vásárlóiknak.

17

Digitális mindennapok

40

Még mindig otthon a legjobb
2020 tavaszán az üzleti és a magánélet közötti határvonalak egy csapásra elmosódtak, megszűntek. A
hirtelen jött kényszerdigitalizáció sok vállalkozót és munkavállalót ismertetett meg olyan eszközökkel,
amelyeket előtte nem, vagy csak ritkán használtak, esetleg csak, mint magánember ismertek. Kiderült,
hogy lehet ügyféltalálkozót tartani a nappaliból, Google Meeten vagy Teamsen keresztül is - megérne
egy kutatást az is, miként alakította át az új helyzet az üzleti dress code-ot. A helyzet pozitív hozadékai
mellett az is nyilvánvalóvá vált, mennyivel egyszerűbb az egy légtérben lévő kollégát megkérdezni az
adott problémáról, mintsem mikro megbeszélést szervezni, mert az ő munkaállomása most éppen a
város túlsó felén van a home officenak köszönhetően.
Olybá tűnhetett, a koronavírus nagy vesztesei az

A tavalyi kutatás eredménye azt mutatta, a hazai

irodaházak lesznek: a vállalkozások ráébrednek,

kkv-k a mindennapjaikban nem igazán használ-

mennyi digitális eszköz, megoldás áll rendelke-

ják a digitalizáció nyújtotta előnyöket: a korona-

zésre a távmunka hatékony megszervezéséhez,

vírus első hullámát követően a home office még-

így a lezárásokat követően sem fognak teljes lét-

sem lett annyira elterjedt (a 2020-as kutatásban

számmal visszatérni a korábban bérelt irodáikba.

az erre vonatkozó kérdésre csupán a vállalkozá-

2020 második felében aztán azt láttuk, mégsem

sok 23%-a nyilatkozott úgy, hogy lehetővé teszi a

történt meg a nagy exodus, a vállalkozások több-

távmunkát munkavállalói részére) és a kollabora-

sége szépen visszaszivárgott a céges bútorok

tív alkalmazásokat is csak kis százalékuk (7%) is-

közé, a tárgyaló foglalás ismét napi probléma lett

meri és használja. A 2021-es eredményeket bön-

és most már egy kávé mellett is meg lehet kérni

gészve azt látjuk, hogy alapvetően nincs változás

a kollégát, hogy fél percben mondja el a megol-

ezen a téren, az egy évvel ezelőtti 39-es értékhez

dást, miért nem azt az eredményt dobja az Excel,

képest bekövetkezett egy pontos növekedés

amit a főnök látni szeretne.
18

nem szignifikáns és csak egyes területeken mu-

korosztály körében, melynek célja az volt, hogy

tatható ki változás.

feltárjuk a különbséget a hazai kkv-k és a lakos-

Szokták mondani, hogy a munkát nem szabad
hazavinni, érdemes a magán- és a professzionális
életet különválasztani. Nos, a kutatási adatokból
úgy tűnik, digitalizáció terén ezt sikerült megvalósítani: a Digiméter felkérésére a Reacty Digital
végzett egy mini kutatást, a hazai 18-79 éves

„

ság gyakorlata között. Ebből a felmérésből az látszik, hogy magánemberként jóval digitalizáltabbak vagyunk, mint cégvezetőként vagy vállalkozóként. Erre utal az az adat is, miszerint míg a lakosság 88%-a szokott ismerőseivel chatelni, 59%uk videochatet is használ, addig a hazai vállalkozásoknak csupán 27%-a alkalmaz valamilyen

4. ábra: Online kommunikációs eszközök használata

az egy évvel ezelőtti 39-es értékhez képest bekövetkezett egy
pontos növekedés nem szignifikáns és csak egyes területeken
mutatható ki változás.

49%

39%

E-mail

37%

47%

Internetalapú videóhívás
2020

7%

10%

Kolaboratív chat alkalmazás

2021

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=757 (2021), n=777 (2020),.. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet
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telekonferencia szoftvert a mindennapi műkö-

valami fajta fejlődés ezen a téren. Elsősorban a

dése során. Sőt, ezen a téren jelentős negatív el-

középvállalkozások járnak élen: az 50-249 főt al-

mozdulás is látszik: 2020-ban a kkv-k 47%-a nyi-

kalmazó cégek esetében kimutatott 33%-os

latkozott úgy, hogy használ internetalapú telefo-

arány jóval az átlag felett található. (4. ábra)

nálást online csevegőeszközön, míg idén csupán
37%-uk jelölte be ezt az opciót.

„

a vállalkozások csupán egynegyede használ valamilyen digitális eszközt vagy megoldást a

A digitális tudásmegosztás terén viszont semmilyen előrelépés nem tapasztalható: a vállalkozá-

Mindezek ellenére más területen pozitív hatások

sok csupán egynegyede használ valamilyen digi-

mutathatók ki: arányaiban szignifikáns növeke-

tális eszközt vagy megoldást a felhalmozódó is-

dést mértünk az irodai kollaboratív csevegő al-

meret, tudás digitális kezelésére, megosztására.

kalmazások használata terén: a 2021-es 10%-os

A legrosszabbul a mezőgazdasági és ipari cégek

arány még mindig nem mondható kiemelke-

állnak, illetve a kisebb, 5-9 főt foglalkoztató cégek

dően magasnak, de a tavalyi 7%-ról való 3 száza-

azok, amelyek nem tartják egy digitális tudástár

lékpontos elmozdulás azt mutatja, elkezdődött

létrehozását fontos feladatnak. (5. ábra)

5. ábra: Digitális tudástár használata az összes kkv körében és ágazati megoszlás szerint

felhalmozódó ismeret, tudás digitális kezelésére, megosztá-

sára.
26%
használ

Szolgáltatás

30%

Kereskedelem

27%

Ipar

22%

Mezőgazdaság*

15%

nem használ

74%

*Alacsony elemszám, az adatok tájékoztató jellegűek
Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=757, teljes minta. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet

20

Az e-mail népszerűsége töretlen, nem csupán

kényelmes módon. A VPN (Virtual Private Net-

kommunikációs csatornaként, de fájl megosztá-

work) megoldások ezt teszik lehetővé: segítsé-

sára is az idén 50 éves találmányt használják a

gükkel titkosított csatornát lehet létrehozni az

kkv-k: a cégek 81%-a csatolmányként küldi el az

otthoni gép és az irodai hálózat között, azaz infor-

állományt, míg csupán 28%-uk tölti fel fizikai

matikai szempontból olyan, mintha az irodai

szerverre és 12% a felhőbe, hogy aztán egy hivat-

munkaállomásnál ülnénk, nem pedig attól kilo-

kozás segítségével ossza meg az adott fájlt.

méterekre. 2021-ben a kkv-k majdnem negyede

A távmunka akkor lehet hatékony, ha az otthoni
környezetben majdnem olyan feltételeket tu-

„

dunk biztosítani, mint az irodában. Ezek közé tarAz e-mail népszerűsége töretlen,
nem csupán kommunikációs
csatornaként, de fájl megosztá-

tozik, hogy hozzáférünk azokhoz az adatokhoz,
rendszerekhez, amiket “bent” is elérünk. Mindezt
természetesen

sára is az idén 50 éves talál-

biztonságos,

ugyanakkor

(24%) használ valamilyen VPN megoldást, ami 5
százalékpontos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Ehhez kapcsolódik az is, hogy azok a
vállalkozások 54%-a, ahol legalább egy fő dolgozik valamilyen informatikai eszközzel, használ távoli asztali elérést biztosító eszközt, alkalmazást.
(6. ábra)

6. ábra: VPN és távoli elérés használata az összes kkv körében és foglalkoztatottak száma megoszlása szerint

mányt használják a kkv-k
50-249 fő
24%

20-49 fő

46%

Távoli elérés
VPN
Nem használ

76%
54%

10-19 fő

5-9 fő

75%
44%

66%
33%

50%
22%

51%
21%

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=744, amely cégeknél dolgozik legalább 1 fő informatikai eszközzel. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet
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„

Mindezek ellenére a vállalkozások vezetői to-

legalább egy napon otthonról dolgozik. Ameny-

vábbra sem bíznak a home office hatékonyságá-

nyiben azt vizsgáljuk, hogy valójában hány mun-

ban: a tavaly tavasszal végzett célzott koronavírus

katárs dolgozik távmunkában, azt kapjuk, hogy

kutatásunk során a megkérdezett hazai kkv-k

csupán minden tizedik alkalmazott élvezi a

53%-a nyilatkozott úgy, hogy a pandémia után is

home office előnyeit. Ezen a téren alapvetően a

lehetővé teszi a távoli munkavégzést. Másfél év-

nagyobb árbevételű és létszámú cégek jelesked-

vel később már egészen másként gondolkodnak

nek, de természetesen az iparági szektoronkénti

a magyarországi vállalatok a home officeról, hi-

eltérés is megfigyelhető a távmunka elfogadott-

szen 2021-ben csupán 23%-uk esetében van leg-

ságának terén. (7. ábra)

alább egy olyan munkatársuk, aki hetente
7. ábra: Távmunka elérhetősége árbevétel és régiónkénti megoszlásban

Amennyiben azt vizsgáljuk,

Észak-Magyarország

hogy valójában hány munkatárs
dolgozik távmunkában, azt kapjuk, hogy csupán minden tizedik
alkalmazott élvezi a home office

előnyeit.

Pest megye
1-18 milliárd Ft

44%

500-999 millió Ft

24%

Közép-Dunántúl

12%

200-499 millió Ft

26%

100-199 millió Ft

22%

13%

25%
13%

35%

27%

Észak-Alföld

13%
50-99 millió Ft

18%

50 millió Ft alatt

21%

12%

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Budapest

Dél-Alföld

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz n=757, amely cégeknél dolgozik legalább 1 fő informatikai eszközzel. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet
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A középfokú érettségin a kettes és a hármas kö-

jelentősen felfelé húzza az indexet, illetve egyéb,

zötti határ pont negyven százaléknál van meg-

negatív irányú elmozdulások lefelé húzták az

húzva. Ez alapján a hazai kkv-k tavaly kettest kap-

eredményt. Az is látszik, hogy a magyar kkv-k a

tak volna a digitális mindennapokra, míg idén

digitalizáció területén lemaradnak a hazai lakos-

már egy hármas virítana a képzeletbeli bizonyít-

sághoz képest, azaz továbbra is nagy potenciál

ványban. Ez javításnak tűnhet, de valójában csak

rejlik a digitális munkaszervezés terén.

egy ponttal sikerült jobban teljesíteni, ami inkább stagnálás, mint fejlődés. Pedig látható,
hogy vannak területek, ahol történtek változások,

„

de ezek hatása mégsem akkora, hogy az

Tanácsok
▪

a belső működés digitalizáltsága
▪

a kollaboratív eszközök (Microsoft Teams, Slack,
Skype for Business) használata nem csak a távmunkában dolgozó kollégák munkáját segíti, ha-

a hazai kkv-k tavaly kettest kaptak volna a digitális mindenna-

nem az általános céges kommunikációt is támo-

pokra, míg idén már egy hármas
virítana a képzeletbeli bizonyít-

a vállalkozások versenyképességét nagyban növeli

gatja
▪

ványban.

nem kell félni a home officetól: a koronavírus járvány megmutatta, hogy távmunkában is elvégezhető a feladatok jelentős része

▪

a cégen belüli tudásmegosztást nagyban segíti az
olyan eszközök használata, mint a Confluence, a
YouTrack vagy a már említett Slack: ezek alkalmazása a mai tudásalapú társadalomban és gazdaságban komoly versenyelőnyt jelenthetnek egy
hazai kisvállalkozás számára is
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Mindennapok a digitális térben
Tippek otthoni és hibrid munkavégzéshez
A munkavégzés helyét és módját illetően jelentős változások történtek az elmúlt időszakban - szektortól
és a cégek, vállalkozások méretétől függetlenül. Bár a home office, vagy a hibrid munkavégzés bevett
gyakorlat lett, a hatékony munkaszervezés, az együttműködés új formáinak kidolgozása nem könnyű
feladat, mindig vannak újabb és újabb eszközök és módszerek, amelyeket érdemes alkalmazni. A Vodafone Magyarország az alábbi tippekkel szeretne segítséget nyújtani mindenkinek - akár otthonról vagy
hibrid munkarendben, azaz részben az irodában, részben otthonról dolgozunk.
Nehéz fókuszálni, de nem lehetetlen!

beérkező leveleket. Amennyiben megoldható,

Az új munkakörnyezet, vagy az új munkavégzési

redukáljuk ezt naponta legfeljebb 2-3 alkalomra

mód megzavarhatja a megszokott munkamód-

és a folyamatos levélolvasás, válaszírás helyett az

szereinket: könnyebben elkalandozik a figyel-

erre dedikált intervallumokban levelezzünk.

münk, nehezebben fókuszálunk. Léteznek azon-

Érdemes még olyan szokásokat is kialakítani,

ban eszközök, amelyek megkönnyíthetik a munkavállalók számára, hogy valamennyi meeting,
hívás és esetleges családi kötelezettség közepette is összpontosítani tudjanak. Az Outlook
MyAnalytics személyes irányítópultján átlátható
kimutatást találunk, hogy mire fordítjuk az időn-

mint például a telefonra érkező értesítések kikapcsolása, legalább a munkavégzés idejére.
Mindössze egyetlen képernyőn megjelenő értesítés képes akár 23 percre is elterelni az ember figyelmét.

ket, és kijelölhetünk magunknak bizonyos inter-

Kávézni online is lehet

vallumokat az elmélyült munkavégzésre. Szintén

A hivatalos megbeszélések mellett ne feledkez-

érdemes beütemezni, hogy mikor olvassuk a

zünk meg a csapaton belüli és a csapatok közötti
24

informális meetingek fontosságáról sem. Ezek

együttműködést

amellett, hogy elősegítik a kapcsolatok ápolását,

munkamódszereket és szoftveres megoldáso-

tovább növelik munkatársaink jóllétét. Szervez-

kat.

hetünk minden reggelre vagy az ebédidő végére
egy közös virtuális kávézást. Ha csak részlegesen
is, de így pótolhatóak a nem csak munkáról szóló
beszélgetések. A Vodafone Magyarország például a tavalyi év elején indította el Well at Home
névre keresztelt programját, melynek célja, hogy

„

a home office adta munkahelyi vagy személyes
kihívások leküzdésében segítsenek a kollégákMég egy összeszokott csapat
számára is nagy kihívás home
office-ban vagy hibrid munkavégzésben a hatékony információmegosztás és a kommuniká-

ció.

nak, legyen szó akár a munka szervezéséről, a
kollégákkal való együttműködésről vagy bármilyen más megpróbáltatásról. A program keretében a vállalatnál közös online kávézásokat tartanak, táplálkozási tanácsokkal, online követhető
edzésekkel, virtuális játékokkal és kvízekkel vannak jelen a munkatársak mindennapjaiban.

lehető leginkább

elősegítő

Az együttműködést elősegítő üzenetküldő és
projektmenedzsment platformokkal kevesebbet
kell e-mailezni és a csapat minden tagja jobban
átlátja a saját és a csapat egészének feladatait.
Ilyen platform a Slack, a Trello, az Asana és a Zoho.
Mindegyik felület egy kicsit más, így ahhoz, hogy
eldönthessük, melyik eszköz a legmegfelelőbb
számunkra, kísérletezni kell és meg kell ismerni,
az adott platform miként segítheti saját és munkatársaink munkáját.
Érdemes még fontolóra venni a folyamatok és
fájlok felhőbe költöztetését is, mivel a felhőszolgáltatások ideális platformok lehetnek a távoli
vagy hibrid munkavégzéshez. Ilyen megoldás
például a Microsoft 365.

Végtelen e-mailfolyamok helyett
Még egy összeszokott csapat számára is nagy ki-

Microsoft 365 - a jolly joker távmunkához

hívás home office-ban vagy hibrid munkavég-

Bár számos felhasználóbarát felhőalapú szoftver

zésben a hatékony információmegosztás és a
kommunikáció.

Ezért

meg

kell

találni

az

és szolgáltatás közül lehet ma már választani, a
leghatékonyabb, és legsokoldalúbban használható megoldás a Microsoft 365. Ez egy havidíjas
25

előfizetési rendszerben használható felhőszol-

szolgáltatás frissítése automatikusan történik,

gáltatás, ahol az előfizetési díj attól függ, hogy

így mindig újabb és újabb funkciókkal bővül.

hányan használják a csomagot és mire. Legnagyobb előnye, hogy bárhol, bármikor, bármilyen
eszközön - mobilon, táblagépen, laptopon, asztali számítógépen - elérhető vele az üzleti levelezés, a naptár, a Word, az Excel, a PowerPoint fájlok. Ezeket a dokumentumokat ráadásul valós
időben, egyszerre többen is szerkeszthetik. A

„

A Microsoft 365 elérhető a Vodafone Magyarország kínálatában is, különböző üzleti mobil és vezetékes internet megoldások mellett, hiszen a
zavartalan munkához, a megfelelő minőségű videóhívásokhoz, a fájlok gyors letöltéséhez és felhőben történő szerkesztéséhez stabil internetre
és nagy sávszélességre is szükség van.

Érdemes még fontolóra venni a
folyamatok és fájlok felhőbe költöztetését is, mivel a felhőszolgáltatások ideális platformok lehetnek a távoli vagy hibrid mun-

kavégzéshez.

26

Vállalkozásvezetés

38

Vállalkozásvezetés digitális eszközökkel
A vállalatvezetés bármilyen méretű cég esetében elengedhetetlen és kivitelezése óriási hatással van a
mindenkori működésre. Nem elég csak jól végezni a vállalkozás központi tevékenységét, azt jól is kell
tudni szervezni, koordinálni, valamint megalapozott döntéseket kell tudni hozni. Mindezt természetesen nem feltétlen kell digitális eszközök által megvalósítani, azonban több aspektusból is előnyt jelenthet. Ezt vizsgálja a kutatás harmadik logikai egysége.
Az alindex HR, logisztika, értékesítés, dokumen-

nagyvállalatok működtetésére szolgálnak. Itt

tumkezelés, készlet- és raktárkezelés, gyártás,

azonban nem erről van szó. (Valódi vállalatirányí-

kontrolling és vállalatirányítási rendszerek meg-

tási rendszerrel a kutatás alapján kizárólag az 50

oldásait, valamint ezek digitalizáltságát vizsgálta.

fő feletti és legalább 1 milliárd árbevétellel rendel-

Ez alapján a magyarországi vállalkozások 38 pon-

kező cégek bírnak. Ez a hazai aktív - árbevétellel

tot értek el a 100 fokú skálán. Ez bár egy pontos

rendelkező - vállalkozásoknak mindösszesen 1%-

javulást jelent a tavalyi kutatáshoz képest, így

a.)

mindenképp örömteli hír, azonban ez az alindex
sajnos továbbra sem tartozik a legjobban teljesítő területek közé. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy a következő évek során ne kerülhetne be a
vezetők közé.
Amennyiben a vállalatvezetés helyett a vállalatirányítás kifejezés lenne a felvezetőben, úgy mindenki jogosan gondolhatna azokra a robosztus,
mindent behálózó rendszerekre, amiket ERPnek csúfolunk és amelyek a mai napig inkább a

A vállalatvezetés különböző aspektusait különkülön is remekül támogató eszközök elérhetőségére adott a lehetőség. Sajnos azonban akár a túl
bő (és folyamatosan bővülő) kínálat is lehet az
alacsony alindex érték oka.
Míg korábban csak külföldi cégek, kizárólag külföldi piacra szánt megoldásaival lehetett találkozni, jelenleg már a hazai piac is kínál remek
megoldásokat.

Így

bárki

megtalálhatja

a
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számára ideális megoldást. Feltéve, hogy elég

Ahogy az autóvezetésnél is különböző forrásból

időt szán a kiválasztásra. (8. ábra)

érkező információkra van szükségünk, elenged-

Az összetett és sokszor túl sokat ígérő vállalatirányítási rendszerektől hátrébb lépve azonban a
különböző, önállóan, mindentől függetlenül működő alkalmazások használatának is akad hátránya. Hiába oldanak meg külön-külön egy-egy
problémát remekül, a nap végén nem lehet manuális munka nélkül, összefogóan átlátni a belő-

„

lük származó információkat. Sőt, mivel csak egyEz bár egy pontos javulást jelent
a tavalyi kutatáshoz képest, így

egy területet érintenek, így azon belül próbálnak
minden aspektusból a lehető legtöbbet átadni.

hetetlen, hogy azokat kordában tartva, a lényegre fókuszálva lehessen eljutni a célállomásra. Képzeljük el, hogy vezetés közben, közvetlenül a szélvédőn lenne látható a historikus és
aktuális sebesség, a belső és külső hőmérséklet
jelenlegi és várható szintje, a gumik hőmérséklete és nyomása, kocsira ható külső erők iránya és
mértéke, a mindenkori olaj és üzemanyagszint, a
beáradó fény erőssége, az átlagos és aktuális fogyasztás mértéke, a megtett kilométer, méter és

8. ábra: Vállalatirányítási rendszerek az összes kkv arányában és árbevétel alapon

mindenképp örömteli hír, azonban ez az alindex sajnos továbbra sem tartozik a legjobban

7%

Számítógépre
telepített rendszer

teljesítő területek közé.
26%

Felhőalapú, vagy
hibrid rendszer
Nem használ

59%

Nem tudja

8%

1-18 milliárd Ft

45%

500-999 millió Ft

33%

200-499 millió Ft

35%

100-199 millió Ft

19%

50-99 millió Ft

23%

50 millió Ft alatt

22%

16%
10%

34%
51%

12%

8%

48%

6%
7%
5%

69%

5%

5%

64%

8%

5%

64%

9%

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz n=757. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet
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„

centiméter követése, egy visszaszámláló a követ-

Ugyanez igaz a különböző rendszerekre is, ame-

kező szerviz-látogatásig, az ablakmosó folyadék

lyek a vállalat vezetését teszik lehetővé. A túl sok

szintje, a körülöttünk lévő autók, motorosok, gya-

ugyanúgy hátrány, mint a túl kevés. A kutatás

logosok száma, mozgási iránya, megoszlásuk és

alapján azonban szerencsére úgy tűnik, hogy

becsült utazási céljuk. Mind fontos információ,

mindez nem tántorítja el a vállalkozásokat attól,

azonban nem biztos, hogy lehetőséget biztosít

hogy folytassák tevékenységüket. A hazai cégek

arra, hogy emellett még a kocsiban rajtunk kívül

megközelítőleg háromnegyede figyeli rendsze-

utazókra, a GPS-re, esetleg a kuplung, fék, gáz

resen a működési adatait, ami kiemelkedő arány

hármasa mellett még a kormányra is figyelni

a kutatás többi aspektusához mérten. Az azon-

tudjunk úgy, hogy biztonságosan el is jussunk

ban, hogy figyelik az adatokat, még nem jelenti

oda, ahová szeretnénk.

azt, hogy azokat megfelelően is használják a

A hazai cégek megközelítőleg

9. ábra: Adatok nyomonkövetésének aránya és módja

háromnegyede figyeli rendszeresen a működési adatait, ami
kiemelkedő arány a kutatás
többi aspektusához mérten.

21%

Nem tudja

5%
Rendszeresen
Esetenként
Egyáltalán nem

5%

Dashboardon

16%

Saját szoftverrel

33%

Papíralapú összesítés

33%

Excel / táblázatkezelő

66%

74%

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz n=757; n=717, amely cégeknél dolgozik legalább 1 fő informatikai eszközzel. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet
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döntéshozatal támogatására. Ennek kapcsán

Pozitív változás továbbá, hogy nőtt azok aránya,

még van hová fejlődnie a hazai közönségnek.

akik használják az online álláshirdetések nyúj-

Bár a vállalkozások 66%-a még mindig táblázatkezelőben követi nyomon a működés során keletkező adatokat, mégis pozitív a nyitás a digitális
eszközök használata felé. Minél magasabb szinten történik az adatszerzés és aggregálás automatizálása, annál inkább lehet bízni abban, hogy
az emberi munkavégzésből származó hibázások

„

aránya csökken. Ez pedig végeredményben
Minél magasabb szinten történik az adatszerzés és aggregálás automatizálása, annál in-

egyre pontosabb és megalapozottabb döntések-

totta lehetőségeket. A vállalkozásoknak már
34%-a él a saját / specifikus oldalakon keresztüli
munkaerő keresés lehetőségével. Vélhetően a világjárvány okán ez az arány nem csak egy hirtelen megugrás, hanem olyan változás, amire
hosszú távon is számíthatunk. Ezáltal pedig lehetőség nyílik arra, hogy egyre szélesebb kört lehessen elérni a vállalkozások számára, lokációtól
függetlenül. (10. ábra)

hez vezethet. (9. ábra)
10. ábra: Új munkaerő toborzása

kább lehet bízni abban, hogy az
emberi munkavégzésből szár-

Vállalat honlapján / közösségi oldalán

27%

Álláshirdetés közzététele álláskereső oldalon

36%

Egyiket sem alkalmazta

33%

Az utóbbi egy évben nem hirdettek új állást

18%

mazó hibázások aránya csökken.

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz n=757. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet

30

„

A hordozható eszközök használata kapcsán nem

A nap végén azonban nem csak az számít, hogy

látható érdemi változás az előző évhez képest,

koherens-e egy vállalkozáson belül a digitális esz-

ahogy a különböző vállalati rendszerek távoli el-

közök használata. Az információk aktív, tudatos

érése kapcsán sem. Nagy valószínűséggel a 70%

és pontos használata nem csak adminisztratív,

feletti okostelefon használati arány már egy

hanem

olyan érték, amely kapcsán nem számíthatunk

Amennyiben egy cég a saját működési adatain

komolyabb ugrásokra a következő évek folya-

kívül a külső, piaci információkat is számszerű-

mán. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kép-

sítve tudja kezelni, úgy sokat tud erősödni a dön-

zelhető el nagyobb arányú munkavégzés ezekről

téshozatalának pontossága, a kockázatok mini-

az egyébként is növekvő kijelzővel bíró eszközök-

malizálása.

tényleges

versenyelőnnyel

járhat.

ről. (11. ábra)
11. ábra: Okostelefon-háttéralkalmazások használata

Az információk aktív, tudatos és
pontos használata nem csak adminisztratív, hanem tényleges
versenyelőnnyel járhat.

7%
73%

20%

E-mailek
fogadása
küldése

Fájlokhoz
hozzáférés

4%

ERP / ügyviteli
Webshop
rendszer belépés felületre belépés

2%

26%

Vezetői
információs
rendszer belépés

Egyikre sincs
lehetőség

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz n=757. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet
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Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az adatok
áradatában könnyű elveszni. Mindenkinek célszerű kiválasztania a működését legjobban leíró

Tanácsok
▪

gyobb lehetőségeket teremtő eleme az, hogy
egyre több adat keletkezik digitális formában - de

adathalmazokat, összefüggéseket és azok alapján vezetnie a céget. Máskülönben a szélvédőt elfedő adatok könnyen elvihetik az ember figyelmét a fontosabb tényezőkről.

a digitalizáció egyik leglényegesebb és legna-

ezek csak akkor hasznosulnak, ha kezdünk velük
valamit
▪

az adatok nem a létezésük, hanem a strukturáltságuk és tudatos hasznosításuk által válnak értékessé - az adatokkal való munka ma már külön tudomány és szakma, érdemes megkeresni ehhez a

„

▪

megfelelő szakembereket
a digitális üzletvitel elsősorban abban különbözik a
hagyományostól, hogy adatvezérelt, és ez a terve-

Mindenkinek célszerű kiválasz-

zés-mérés-elemzés-korrekció folyamatában teste-

tania a működését legjobban le-

sül meg, ezért az adatok megfelelő felhasználásá-

író adathalmazokat, összefüg-

hoz fontos az üzleti tervezés is

géseket és azok alapján vezet-

▪

minden típusú és méretű vállalkozásra igaz, tud
profitálni abból, ha nem csak rögzíti és figyeli, de
elemzi is az adatait; a legegyszerűbb értékesítési

nie a céget.

folyamat során is óriási hozzáadott értéke van a
historikus adatokból levonható következtetéseknek és az ezekre alapozott döntéseknek pl. árazási,
beszerzési vagy akár marketing kérdésekben
▪

ma már széles körben hozzáférhetőek olyan relatíve olcsó és könnyen használatba vehető megoldások, amelyekkel akár egy néhány fős vállalkozás
is hatékonyan tudja strukturálni és elemezni adatait, ezzel napi szintű, adatvezérelt döntéstámogatást megvalósítva
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Értékesítés és marketing

16

Továbbra is a fekete bárány
A 2020-as kutatási jelentésben az Értékesítés és marketing alindexet “fekete bárány”-nak neveztük,
ugyanis itt volt a legrosszabb az eredmény a 100-as skálán. Nem jó hír az általános digitalizáltsági szint
szempontjából, hogy a tavalyi 17-es eredmény után idén nem hogy nem javult, még 1 pontnyival romlott
is az index értéke, 16-ra.
A vállalatok nagyjából hatoda használ valamilyen
CRM eszközt, többségében továbbra is offline, tehát nem felhő-alapú megoldást. Logikusan a nagyobb árbevételű cégek csoportjában az átlagosnál nagyobb arányban használnak ilyen
szoftvert. Abból az általános B2B szoftver trendből kiindulva, hogy a migráció folyamatos a telepíthető eszközök felől a felhő-alapú eszközök
felé, azt várhatjuk, hogy a jövőben a kettő közötti
arány a felhő-alapú megoldások irányába fog eltolódni.
CRM-et a többség továbbra is elsődlegesen nyilvántartásra használ és kevésbé használja ki a
benne rejlő, értékesítést potenciálisan támogatni
tudó funkciókat. Tehát a vállalatok többsége a
CRM-re, mint a működéshez szükséges eszközre
tekint - hasonlóan ahhoz, ahogy a vállalkozások
jelentős hányada a könyvelésre “szükséges

rosszként” gondol, holott van példa rá, hogy az az
ideális működést támogató eszköz is lehet. (12.
ábra)
Amíg a CRM-mel a korábbi és jelenlegi ügyfeleket lehet számontartani - potenciálisan újra aktiválni - a marketing tevékenység elsődleges célja
a vállalat hírének terjesztése, valamint sok esetben új ügyfelek szerzése. Utóbbi alól kivételt képeznek bizonyos szegmensek vagy működési
modellek, mint pl. egyes B2B cégek, amelyek
olyan szegmensben mozognak, ahol továbbra is
az offline értékesítést preferálja a keresleti és kínálati oldal is.
Előzőek függvényében talán meglepő, hogy a
cégek fele nem folytat semmilyen hirdetési tevékenységet. Azok, amelyek folytatnak, többségében részben vagy egészében online hirdetnek.
Csupán a válaszadók 28%-a hirdet offline vagy
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12. ábra: CRM használatának aránya és felhasználási módjai

11%

használ
nem használ

„

89%

Ügyfelek nyilvántartása

76%

E-mail vagy sms kampányok

30%

Riportok készítése

30%

Ügyfelek szegmentálása

24%

a vállalatok többsége a CRM-re,
mint a működéshez szükséges
eszközre tekint - hasonlóan ah-

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz n=757; n=85, amely cégek használnak CRM rendszert. Az adatok felhasználása csak pontos h ivatkozással történhet

hoz, ahogy a vállalkozások jelentős hányada a könyvelésre

“szükséges rosszként” tekint

offline is. Meglátásunk szerint ez az arány csökkeni fog a jövőben, ugyanis online jobban lehet
célozni és sok esetben egységnyi büdzséből nagyobb tömeget lehet elérni, mint offline. Hab a
tortán, hogy a kampányok teljesítménye is sokkal
jobban nyomonkövethető, ami segíti a szükséges korrekciók felismerését.
Az elmúlt egy évben valamilyen felületen online
hirdető cégek 41%-a hirdetett Facebookon, negyede Google-ben. Mindkét arány jelentősen
magasabb a tavalyi eredménynél. Azt várjuk,

hogy a szóban forgó két platformot a vállalatok
egyre nagyobb része fogja használni rendszeresen vagy alkalmanként fizetett megjelenésre.
Abból kiindulva, hogy a CRM-et használók kis hányada él a szoftver nyújtotta értékesítés-támogatási lehetőségekkel, talán nem meglepő, hogy emailt, hírleveleket a megkérdezettek mindössze
16%-a használ ügyfélszerzésre. Ez az alacsony
arány talán annak is köszönhető, hogy sokaknak
negatív tapasztalata van ezzel a tevékenységgel.
Napjainkban a hagyományos hírleveleknél már
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sokkal modernebb, jobban működő megoldások
vannak. Az EDM kommunikáció esetében (is) a
kulcsszó a perszonalizáció. (13. ábra)
Minél inkább adat-alapon működik ez a tevékenység, minél inkább sikerül megtalálni azt az
üzenetet, amire az emailt kapó reagál, annál jobban fog működni ez az eszköz, legyen szó ügyfélszerzésről vagy újraaktiválásról. Elképzelhető,
hogy minél többen fogják jól használni az emailt
kommunikációra, annál elterjedtebb lesz.

„

Egyéb eszközöket még kevesebben használnak.
Keresőoptimalizálásra
például
a
cégek
minél inkább sikerül megtalálni
azt az üzenetet, amire az emailt

mindössze 7%-a költ, ami megegyezik az egy évvel ezelőtti eredménnyel. Ez az alacsony arány talán a szakma hígultságának köszönhető, talán a
kevésbé tervezhető eredményeknek. Mindenesetre azon cégek, akik a SEO-t profin csinálják,
jelentősen profitálnak belőle hosszú távon, így érdemes legalább megfontolni ezen tevékenység
bevezetését is, különösen azon cégek számára,
akik erős online jelenlétre vágynak.
Az online hirdetések használata esetében is azt
látjuk, mint sok más témakörnél: minél nagyobb
árbevételű cégek csoportjáról van szó, annál elterjedtebb az adott eszköz használata. Pl. a teljes

13. ábra: Fizetett online hirdetési felületek és ügyfélszerző alkalmazások használata

kapó reagál, annál jobban fog
működni ez az eszköz, legyen
szó ügyfélszerzésről vagy újra-

aktiválásról.

E-mail hírlevél
Facebook

41%

Google Ads / Display

25%

Google Shopping

11%

Instagram

10%

Keresőoptimalizálás (SEO)

16%
7%

YouTube videó, vlog

5%

Szakmai blog

5%

Szponzorált tartalom

4%

YoutTube

3%

Podcast

1%

Linkedin

3%

Egyéb online eszköz

1%

Egyiket sem

48%

Egyiket sem

74%

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=312, azon cégek amelyek hirdettek online az előző évben; n=757. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet
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minta esetében azok aránya, akik semmilyen online hirdetést nem végeztek az elmúlt egy évben
59%, ugyanezen arány az 1 mrd Ft árbevételű cégek csoportjánál 38%. Érdekes kérdés, hogy melyik az ok és melyik a következmény: a nagyobb
bevétellel bíró cégek könnyebben szánnak ilyen
tevékenységre vagy attól lettek nagyobbak, hogy
alapvetően többet foglalkoznak az értékesítéssel
és marketinggel.

„

a webshopot üzemeltető válla-

Annak ismeretében, hogy Magyarországon a kosaras funkcióval ellátott weboldalak számát a 10
ezres nagyságrendbe teszik (a működő cégek
száma 700 ezer felett van), nem meglepő, hogy a

cégek kis hányada - 17%-a - rendelkezik ilyen
funkcionalitású weboldallal - azaz webáruházzal.
Ezen arányszámban nem látunk az előző évhez
képest növekedést, ami viszont némileg meglepő.
Ezzel szemben az pozitívum, hogy a webshopot
üzemeltető vállalatok egyre nagyobb része kínál
egyre több fizetési módot. Az egyes fizetési módok esetében - átutalás, online bankkártyás fizetés - mindenhol a kínálati arány növekedését látjuk. A sikeres online értékesítési tevékenység
egyik alapja a mindenkori vásárlói igények kielégítése - ideális esetben jobb-kielégítése, mint

latok egyre nagyobb része kínál
egyre több fizetési módot

14. ábra: Online felülettel rendelkező cégek és fizetési megoldások alkalmazása

Nincs online fizetés

17%
Rendelkezik

Online fizetés agregátorral

12%
28%

20%

2021

15%

Nem rendelkezik

2020

Online fizetés bankon keresztül

44%
42%

83%

Banki utalás

75%
62%

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=757; n=173 (2020), n=127 (2021, azon cégek melyek rendelkeznek online értékesítéssel. Az adatok felhasználása
csak pontos hivatkozással történhet
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ahogy a versenytársak teszik -, amibe természetesen az általuk preferált fizetési módok kínálata
is beletartozik. (14. ábra)

kevésbé digitalizált - a cégek mindössze 16%-a értékesít online akár saját akár 3rd party felületen.
Ugyanezen arány a kereskedelmi cégek esetében 71%.

Nem meglepő módon nagy jelentőséggel bír,
hogy a vizsgált vállalkozások melyik iparágban
tevékenykednek, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy mekkora hányaduk biztosít lehetőséget online vásárlásra. A mezőgazdaság
esetében - ami jellemzően B2B többségű szegmens, a B2C része pedig az átlaghoz képest

„

Az értékesítés és marketing alindexen belül talán
ennél a kérdésnél a legérdekesebbek a régió szerinti eltérések is. A budapesti és pest megyei cégek minden más régiónál nagyobb hányada értékesít valamilyen felületen online. (15. ábra)

15. ábra: Online értékesítés ágazati és területi megoszlás szerint

nagy jelentőséggel bír, hogy a

Észak-Magyarország

vizsgált vállalkozások melyik

Pest megye

iparágban tevékenykednek,
amikor arra a kérdésre keressük

Mezőgazdaság*

13%

Ipar

12%

Közép-Dunántúl

a választ, hogy mekkora hánya-

duk biztosít lehetőséget online
vásárlásra.

Kereskedelem

31%

Szolgáltatás

11%

10%

21%
13%

16%

18%

17%
17%

Észak-Alföld

16%
Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Budapest

Dél-Alföld

Forrás: Digiméter kutatás, 2021. ősz, n=757. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet
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„

Úgy látjuk, hogy összességében nem történt jelentős előrelépés azt illetőleg, hogy a cégek, hogy
állnak az értékesítéshez és marketinghez: milyen
eszközöket és hogyan használnak. Néhány esetben vannak biztató tendenciák - mint pl. az említett “elfogadott fizetési módok száma” - azonban ahogy arra az alindex alcíme is utal: továbbra
is az értékesítés és marketing alindex a fekete bárány, amely tény megváltozásához az kell, hogy a
cégek egy jelentős hányada a jelenleginél nyitottabb legyen a korábban nem használt, de rendelkezésre álló lehetőségek kipróbálásában és professzionális működtetésében.
vannak biztató tendenciák -

Tanácsok
▪

igaz a fizetőképesebb, pláne a magasabb státuszú
rétegekre, ezért minden olyan vállalkozásnak,
amely piaci tevékenységet folytat az internet általában a leghatékonyabb értékesítési- és marketingeszközöket kínálja
▪

sokkal gazdagabb
▪

ugyanakkor az e-kereskedelemmel vagy bármilyen online értékesítéssel foglalkozó cégeknek természetes, és messze a leghatékonyabb, legjobban

fizetési módok száma” - azon-

vezérelhető eszközöket kínálja az internet (SEM,
SEO, SMM, PPC stb.), ezek nélkül biztosan nem le-

ban ahogy arra az alindex al-

kesítés és marketing alindex a

a digitális eszközök felhasználása nem egyenlő az
e-kereskedelemmel, nem kell mindenkinek
webshopot nyitni - a lehetőségek tárháza ennél

mint pl. az említett “elfogadott

címe is utal: továbbra is az érté-

ma már a hazai lakosság döntő többsége elérhető
valamilyen digitális csatornán, és ez különösen

▪

het sikeresen működni
mivel a digitális értékesítés és marketing terén annak ellenére, hogy egyre több cég próbál ebbe
az irányba lépni - még mindig alacsony szintű a

fekete bárány

verseny, itt lehet a legnagyobb hatékonysággal
eredményeket elérni, az egységnyi ráfordításra
▪

jutó haszon ezen a téren a legmagasabb
amivel érdemes óvatosan bánni, az a “hogyan”: a
tudatosan és testreszabottan felépített digitális értékesítési- és marketingstratégia fogja elérni a potenciálhoz méltó eredményeket
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A „nagyok” digitális megoldásaihoz egyre könnyebben
jutnak hozzá KKV-k is
Gandera Balázs, az INTREN ügyvezetője fogalmazta meg így gondolatait a közelmúltban egy konferencia panelbeszélgetésében. De mi áll részletesen az általános megfigyelés mögött? Hogyan válik egyre
több piaci szereplő számára elérhetővé a gépi tanulás, a felhő-alapú megoldások, amik alig pár éve még
csak a legnagyobb piaci szereplőket segítették a marketing-technológia területén?
A nagy digitális marketing-ökoszisztéma szolgál-

marketing-erővel rendelkező vállalatnak. Mind-

tatókat (mint a Google vagy a Facebook) sok

ezek mellett természetesen azért maradt a „na-

mindenért lehet persze szidni, de egy érdemet

gyoknak” is egy külön játszótér. Ebben a térben

nehéz elvenni tőlük: a legkisebb vállalkozások

nagyon sok adat, sok tranzakció, nagy termék-

számára is elhozták azokat a módszereket, amik-

szám a jellemző, vagy éppen összetett folyama-

kel hatékonyan kommunikálhatnak az online

tokat kell

térben. Ennek köszönhetően pontosan meg tud-

működésre bírni annak érdekében, hogy akár

ják célozni a célközönséget, érdemi eredményt

százezres termékszámot lehessen online reklá-

hozó kampányokat tudnak futtatni akár néhány

mozni. Itt természetesen bejönnek a képbe a

tízezer forintból, és mindezt hitelt érdemlően

nagyvállalati termékek, a nagy vállalatirányítási

tudják mérni és javítgatni (fejleszteni, optimali-

vagy CRM rendszerek adatait átvenni képes au-

zálni) is.

tomatizáló szoftverek és társaik. A közelmúltig

A kulcs nagyrészt az, hogy ugyanaz a nagyon öszszetett rendszer, szofisztikált lehetőségeket biztosító felület érhető el a párszemélyes „mikro”
cégnek

is,

mint

egy

jelentősen

nagyobb

optimalizálni, több rendszert együtt-

volt egy jól belőhető határ a két „világ” között. Egy
közepes webshop sokszor azt a választ kapta,
hogy nézd, ezek az eszközök bár szépek, neked
nem érik meg, mert a költségeidre rakódó plusz
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terhek nagyobbak lehetnek, mint a várható járu-

és a várható kereslet, valamint a légitársaság

lékos előny.

vagy szállodalánc preferenciáinak függvényé-

Ahogy azonban a „marktech” (marketing technológiai) megoldások tipizálódnak, egyre kevésbé számít különleges dolognak, ha egy közepes webshop a raktárkészletének optimalizálását is be kívánja vonni a termékei reklámozásá-

„

egyre kevésbé számít különle-

ben. Ma már egy gépi tanulással foglalkozó partner és egy hozzánk hasonló marketing ügynökség között lassan rutinszerű együttműködés az,
hogy hasonló megoldása egy közepes méretű
hazai cégnek is lehessen.

nak folyamatába, vagy éppen nem historikus

A másik esetben a sci-fi faktor az volt egy KKV-

adatokon alapulva elemez, hanem prediktív, a jö-

nek, hogy képes legyen előrejelezni, mit fognak a

vőt előrejelző jelentéseket nézeget. Elsőre meg-

felhasználók csinálni a weboldalán egy adott

lepőnek tűnhet, de nézzünk erre két példát.

helyzetben. Pedig mindenki szeretne nem histo-

ges dolognak, ha egy közepes

Az első esetben arról van szó, hogy a marketing

webshop a raktárkészletének

folyamat jobban integrált az üzleti működésbe,

optimalizálását is be kívánja

mint amit a KKV-k megszoktak elérhető lehető-

vonni a termékei reklámozásá-

ségként. A legtöbb esetben az akciózás, a „kész-

nak folyamatába

letkisöprés”, önmagában döntő részben az árazás is manuálisan vagy külön rendszerekben történt a kisvállalkozásoknál. A marketing kampányok pedig a megadott árakkal operáltak, azt remélve, hogy adott termék az adott áron elég kelendő. Ugyanakkor egy átlag felhasználó köny-

rikus adatokból tanulságokat levonni, hanem
megmenteni az adott usert/látogatót, mielőtt elhagyja az oldalunkat. Első körben talán elért
ezügyben egy intelligens felugró ablakot biztosító szolgáltatót (ami egyébként klasszul működhet), de ma már nem fantasztikum, hogy a felhasználó viselkedésétől függően jelenítsen meg
ajánlatot, kedvezményt vagy termék javaslatot
az oldalon, gyakorlatilag valós-időben testreszabva az oldala tartalmát.

nyen tapasztalhatja, hogy ha repülőjegyet vesz

Az ilyen és ehhez hasonló megoldások teszik a di-

vagy szállodai szobát foglal, a lehetőségei és az

gitális marketing ökoszisztémák fejlesztését és

árak igencsak dinamikusan változnak a jelenlegi

üzemeltetését egyre izgalmasabb feladattá a
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KKV terepen is. Hiszen egyértelműen kimond-

Mindezek mellett ezekre az új lehetőségekre úgy

hatjuk, ezek már elérhetőek olyan nagyságrend-

tűnik a régiónkban gyorsabban találnak rá a kül-

ben (általában néhány millió forintért persze),

földi kkv-k, mint a magyar társaságok. A Digimé-

ami megtérül egy átlagos méretű hazai e-keres-

ter és az INTREN együttműködése reményeink

kedőnek is, nem csak a top10 játékosnak, vagy

szerint támogatni tudja, hogy a jövőben ez ne

egy speciális szegmenst kiszolgáló vállalkozás-

maradjon így.

nak, és nem csak a generalista nagy brandeknek.

„

Az ilyen és ehhez hasonló megoldások teszik a digitális marketing ökoszisztémák fejlesztését
és üzemeltetését egyre izgalmasabb feladattá a KKV terepen is.
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Digitális pénzügy

60

Minden nulla számít
Az előző időszak kötelező fizikai távolságtartása vajon elhozta-e a digitális asszisztensek és automatikus
pénzügyi folyamatok korszakát, vagy még mindig külön ember foglalkozik a papíralapú tételek rendezésével és egyeztetésével minden cégnél?
Ahogy az előző évi kutatásban, úgy idén is a

meg tudja könnyíteni a képzeletbeli digitalizá-

pénzügyek digitalizáltsága nyerte el a legmaga-

ciós létrán történő feljebb lépkedés. A különböző

sabb értékkel bíró alindex címét. 60 pontot értek

feladatok központivá és esetlegesen félig / telje-

el átlagosan a hazai vállalkozások. Ez azonban

sen automatizálttá tétele pontosságot és haté-

nem jelent újdonságot annak, aki legalább egy-

konyságot nyújt, amellett, hogy kevesebb fát is

szer keresett digitális pénzügyi megoldást. Meg-

kell felhasználni a papír alakú számla kinyomta-

annyi, kiforrott (és próbálkozó) rendszer áll ren-

tásához.

delkezésére a vállalkozói réteg teljes egészének.

A 100 pontos teljesítés természetesen nem lehet-

Jól kirajzolódik azonban a különbség az átlag, il-

séges, mivel nincs szüksége minden vállalkozás-

letve a kutatásban legtöbb pontot szerző 20% kö-

nak a pénzügyi és könyvelési rendszerek aktív

zött. Ez utóbbi kategória 17 ponttal tudhat többet

használatára. Sok esetben ezt számukra külső

magáénak, mint a teljes egész. Ezt az előnyt

szereplők oldják meg. A növekvő vállalkozások

azonban hamar behozhatják a lemaradók és

életében azonban előbb, vagy utóbb megjelenik

ezért még csak nagyon idegen területre sem kell

az igény ezek használatára. A magyarországi cé-

betenni a lábukat. (16. ábra)

gek 41, illetve 33%-a használ digitális megoldást a

Ahogy a többi működési terület kapcsán, úgy itt
sem elvárás a cél nélküli digitalizáció. Ettől füg-

pénzügyi / számviteli, illetve könyvelési teendőinek koordinálására. Az elmúlt évek során számos

getlenül azonban ezen terület legtöbb feladatát
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16. ábra: Digitális pénzügyek index az összes kkv és a top 20 esetében, illetve árbevételi megoszlás alapján

„

Jól kirajzolódik azonban a különbség az átlag, illetve a kutatásban legtöbb pontot szerző
20% között.
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magyar megoldás jelent meg, amelyek könnye-

digitálisan érett legyen, mégis jó képet fest az ál-

dén fel tudják lendíteni ennek a területnek a di-

talános ismeretekről, illetve a felhasználási szoká-

gitalizációját. Ezek használata remélhetőleg elő-

sokról. Ismeretes, hogy a hazai, aktív vállalkozá-

nyére válik majd a vállalkozásoknak.

sok döntő többsége felhőalapú rendszert hasz-

A jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés ugyan sokat lendített a mutató egyes alpontjain, azonban jól látszik, hogy a vállalkozások kapcsán még messze van a teljes digitalizáció.

nem

feltétele

annak,

hogy

egy

úgy nyilatkozott, hogy nem ilyen rendszerrel tesz
eleget a kötelezettségeinek. Remélhetőleg mihelyst megtörténik a felismerés, hogy a felhő
alapú rendszerek a mindennapjaik részét képe-

Bár a különböző szakkifejezések pontos használata

nál számlázásra, a kutatást kitöltők 86%-a mégis

cég

zik már évek óta, nagyobb nyitottságra és bizalomra lehet számítani az egyéb, digitális(abb)
pénzügyi megoldások használatának irányába is.
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A korábban említett potenciális pontszerzés

pénzbeérkezési előrejelzéseket is pontosabbá te-

egyik legkönnyebben elérhető területe az elekt-

heti. Ez pedig közép és hosszútávon is hasznot je-

ronikus számlák kiállítása és befogadása lehet.

lent a vállalkozások bővítésének égisze alatt. (17.

Mivel a vállalkozások tekintélyes hányada jelen-

ábra)

leg is rendelkezik email címmel és aktívan digitalizálja a számláit, így már tényleg nem sok kell ahhoz, hogy elhagyhassák a papírlapok pakolgatását. Ez pedig nem csak az alindex pontszámát, de
a cégek hatékonyságát is tudja növelni. Hovato-

„

vább az esetleges automatizmusok alapján a
mindenkori pénzáram tervezését, fizetési és
A korábban említett potenciális

A 89%-os online bankolási arány jól mutatja, hogy
egy-egy terület a feje tetejére tud állni akár egy
évtized alatt is. Nem véletlen, hogy egyre kevesebb fizikai fiók és egyre több digitális megoldás
jellemzi a bankszektort. Még a banki mobilalkalmazások használata is megközelítőleg 50%-os

17. ábra: Elektronikus számla befogadása és kibocsátása

pontszerzés egyik legkönnyebben elérhető területe az elektronikus számlák kiállítása és be-

Szolgáltatás

52%

Kereskedelem

46%

42%

11%

Ipar

45%

44%

11%

Mezőgazdaság*

49%

35%

11%

11%
1%

fogadása lehet.
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48%
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39%
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39%

11%
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penetrációt mutat. Ez azonban teljesen érthető.

Nem szabad elfelejteni, hogy a pénzügy, bár

Menet közben is szükség lehet egy-egy utalás in-

alapvetően egy támogató tevékenység a legtöbb

dítására, vagy egy bejövő tranzakció ellenőrzé-

vállalkozás életében, mégis óriási szereppel bír.

sére. Miért kellene erre várni addig, amíg a meg-

Ez a szerep pedig nem csak az állam irányába

felelő ember a számítógépe elé ül? (18. ábra)

történő elszámolás és a múlt rögzítése kapcsán

Az előzőekben bemutatott értékek alapján a teljesen digitalizált pénzügy koncepciója és az újító
gondolatokat magában foglaló fintech megoldások használata még várat magára hazánkban.

„

Remélhetőleg, a következő évek során ebből az
a pénzügy, bár alapvetően egy
támogató tevékenység a leg-

alindexből is kiolvasható lesz ennek a trendnek
az erősödése.

fontos, hanem a jövő tervezése során is. Egy jól
működtetett pénzügyi rendszer (legyen az egy
komplex alkalmazás, vagy több digitális és offline
megoldás kombinációja) képes akár az értékesítés, akár a gyártás számára is fontos adatokat
szolgáltatni. A kimenő és bejövő számlák naprakész, digitális kezelése pedig új lehetőséget nyit
meg minden vállalkozás számára a rendelkezésre álló pénzállomány tervezése kapcsán.

több vállalkozás életében, mégis
óriási szereppel bír.

18. ábra: Online banki szolgáltatások igénybevétele

Internet banking

89%

11%
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48%
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Mindez azonban a digitalizáció kapcsán a hab a
tortán. A mindenkori pontosság sokkal könnyebben érhető el, ha nem papírról és többkörös emberi tévedési lehetőséggel tarkítva próbáljuk ki-

Tanácsok
▪

ami digitálisan keletkezik, azt erősen ajánlott digi-

▪

tálisan kezelni és digitálisan archiválni
a pénzügyi és számviteli folyamatok újragondolá-

vitelezni a pénzügyeket. A sokszor önellenőrző és

sával, részleges vagy helyenként akár teljes auto-

vissza-vissza kérdező rendszerek valószínűleg

matizációjával óriási hatékonyság-növekedés érhető el - például a számlák és a bankszámla-adatok

már sok vállalkozást óvtak meg az utólagos ma-

összepontozásának automatizációja egy párszáz

gyarázkodástól. Azt pedig talán nem kell kifej-

forintos szolgáltatással megoldható, miközben

teni, hogy miért fontos, hogy ne egy nullával

„

már egy kisebb cégnél is akár egy ember teljes bér-

több, vagy kevesebb kerüljön kifizetésre.

költségét lehet vele megtakarítani
▪

a pontosság az egyik legnagyobb kihívás a pénzügyi területen, ezért a digitális eszközök nagy hoz-

A mindenkori pontosság sokkal

záadott értéket kínálnak minden vállalkozás számára: ha nem kell manuálisan összeírni, rögzíteni,

könnyebben érhető el, ha nem
papírról és többkörös emberi té-

összehasonlítani adatokat, attól sem kell félni, hogy
a több emberen átfutó információ hibákat ered-

vedési lehetőséggel tarkítva pró-

ményez; a tévesen kiállított vagy elmaradt számlák,

báljuk kivitelezni a pénzügyeket.

a rossz helyre történt utalások, az elnézett határ▪

idők stb., mindegyike elkerülhető
a kiemelkedő eredmény ellenére ezen a területen
viszonylag könnyen, alacsony költséggel és szinte
napok alatt lehet nagyon fejlődni, érdemes rá egy
kis időt, gondolkodást szánni, szakértői segítséget
igénybe venni!
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Informatikai biztonság

57

Nem jó, de nem is tragikus - valóban?
A pandémia nem csupán egészségügyi krízishelyzetet hozott magával, hanem az informatikai biztonság terén is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie a világnak: globális adatok alapján a cyber támadások 29%-al növekedtek az elmúlt egy évben. Ennek oka, hogy az otthon lévő munkavállalók távoli
elérése egy olyan potenciális biztonsági rés, amit a szintén home officeban dekkoló hackerek igyekeznek kihasználni. Legjobban a zsarolóvírus jellegű támadások nőttek: egyes adatok szerint majdnem
megduplázódott a számuk az utóbbi 6 hónapban.
Elég csak az A10 Networks által frissített térképre

tavalyhoz képest sajnos nem annyira dinamikus,

(https://threats.a10networks.com/) nézni, és azon

mint ahogy a hackerek újabb eszközöket vesz-

belül is megkeresni hazánkat, hogy lássuk, Ma-

nek birtokba, hogy aztán később azok felhaszná-

gyarország sem fehér folt a kiberbűnözés térké-

lásával támadást tudjanak indítani. Pontosabban

pén: majdnem 40 ezer (39.834) az azonosított

mondva, stagnálás látható ebben az aldimenzió-

DDOS támadásra alkalmas eszközök száma a ha-

ban: a tavalyi 57-es értéket hozták 2021-ben is a

zai hálózaton. Az is egyértelműen látszik, hogy

vállalkozások és szinte alig látszik bármiféle el-

hazánk Európán belül az egyik legjobban fertő-

mozdulás az egyes területeken, vagy ha van is,

zött terület: ha másban nem is, ebben már utó-

akkor az egyik pozitív irányú változást egyből ki-

lértük a nyugatot - ami természetesen nem any-

oltja egy másik, negatív irányú elmozdulás.

nyira örömteli hír.

A legjobban teljesítő top 20 vállalat se tudta javí-

Nem szabad hát lebecsülni az informatikai biz-

tani átlagát: 2020-ban is 80 pontot értek el és

tonság alindexet, ahogy mondani szokták, végül,

idén is itt állt meg a mutató. A legrosszabbul a

de nem utolsó sorban, beszéljünk arról, miként is

mezőgazdasági cégek teljesítettek (47 pont),

állnak ezen a téren a hazi kkv-k. Nos, a változás

míg a kutatás alapján a legkomolyabban a
47

szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozá-

ezen a téren: az 50-249 foglalkoztatottat alkal-

sok veszik az informatikai biztonságot: az általuk

mazó vállalkozások 44%-a teszi belső hálózatát

elért 60 pont az átlag felett van, de azért nem

elérhetővé kívülről VPN segítségével. Ugyanígy, a

annyival, hogy az túlságosan nagy elbizakodott-

nagyobb létszámú és árbevételű vállalkozások

ságra adjon okot. (19. ábra)

azok, amelyek többszintű jogosultsági rendszert
alkalmaznak, azaz egyes munkatársaik csak bi-

Egyedül a VPN alkalmazása terén tapasztalható

zonyos tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz férhet-

szignifikánsnak mondható és üdvözlendő válto-

nek hozzá és nem mindenki lát mindent a háló-

zás: míg 2020-ban a vállalkozások csupán 19%-a

zaton.

alkalmazott virtuális hálózatot, addig ez az érték

„

a legkomolyabban a szolgáltató

2021-re 5 százalékponttal 24%-ra kúszott fel. Első-

Az IT biztonság megteremtésének egyik legalap-

sorban a nagyobb létszámú cégek vezetnek

vetőbb

eszköze

19. ábra: Informatikai biztonság index

szektorban tevékenykedő vállalkozások veszik az informatikai

az

egyedi

azonosítás

Észak-Magyarország

Pest megye

biztonságot: az általuk elért 60
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„

alkalmazása, azaz, a munkavállalók nem ugyan-

A zsarolóvírusok a legtöbb esetben a vállalati

azon a felhasználónév - jelszó pároson osztoznak,

adatokat támadják, titkosítják azokat és csak a

hanem mindenki a sajátjával lép be a számítógé-

váltságdíj megfizetését követően teszik ismét el-

pébe vagy a vállalati szerverre. A kutatás során

érhetővé - ha egyáltalán újra hozzáférhetők lesz-

azt tapasztaltuk, hogy ezen a téren nagyjából

nek az adatok. A támadás ellen sokféleképpen le-

rend van: a számítógépre történő bejelentkezés-

het védekezni, de az egyik legjobb megelőzési

kor a vállalkozások 85%-a, míg a vállalati szerverre

módszer, ha adatainkról biztonsági másolatot

való belépéskor 75%-uk alkalmaz egyedi azonosí-

készítünk. A magyarországi vállalkozások majd-

tást. Ez utóbbi érték a tavalyihoz képest alacso-

nem egynegyede (23%) nyilatkozott úgy, hogy

nyabb lett 9 százalékponttal, ami kedvezőtlen

vagy nem készít, vagy nem tudja, készül-e biz-

tendenciát mutat. (20. ábra)

tonsági mentés. A hazai cégek jelentős része,

az egyik legjobb megelőzési

20. ábra: Egyedi azonosítás használata

módszer, ha adatainkról biztonsági másolatot készítünk.

81%

85%

Számítógépbe történő belépés

2020

2021
84%

75%

Vállalati szerverre történő belépés
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38%-uk a saját eszközének merevlemezére

megoldással a vállalkozások 5%-a él, míg 18%-uk

menti adatait, ami egy zsarolóvírus támadása

kétféle módon készít biztonsági mentést. (21.

esetén nem megfelelő megoldás. A vállalati szer-

ábra)

verre 25%-uk, míg a felhőbe 9%-uk készít
backupot. Az abszolút vezető megoldás továbbra
is a pendrive vagy külső merevlemez alkalmazása: a kkv-k 28%-a ezt a megoldást preferálja.
Persze vannak olyan cégek, amelyek kombinálják ezeket a módszereket: három vagy négyféle

„

A másik megoldás a vírusírtó szoftver alkalmazása, amit a hazai kis- és középvállalkozások is
minden bizonnyal tudnak: 84%-uk futtat valamilyen alkalmazást a gépén, hálózatán, 8%-uk pedig mindezt felhőalapú védelemmel oldja meg.

21. ábra: Biztonsági mentés helye és típusainak száma

Az abszolút vezető megoldás továbbra is a pendrive vagy külső

Vállalati felhőalapú tárhely

9%

merevlemez alkalmazása: a kkvk 28%-a ezt a megoldást preferálja.

Vállalati fizikai szerver

Pendrive, külső merevlemez

25%

28%

Saját merevlemez

38%

Nem készül / nem tudja

23%

19%

Egyféle mentést
készít
Kétféle mentést
készít
Három v. négyféle
mentést készít

5%
18%

58%

Nem készül / nem
tudja

n=744, azon cégek, amelyeknél legalább 1 fő használ informatikai eszközt a munkája során. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással
történhet
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Összességében azt látjuk, a hazai vállalkozások

ámde ez finoman szólva is önámítás lenne. In-

nem becsülik le az informatikai biztonsággal

kább abba érdemes belegondolni, mit tudunk

kapcsolatos fenyegetettséget, de a módszereik

még tenni azért, hogy nagyobb biztonságban

nem biztos, hogy követik a támadók észjárását.

érezzük magunkat és vállalkozásunkat, hogy ez a

Továbbra is vannak nyitott kapuk, amelyeken ke-

mutató lényegesen magasabb értéket érjen el.

resztül egy ügyesebb hacker kényelmesen ki-be
sétálhat, így az adatok biztonsága nem tekinthető százszázalékosnak. Az 57 pontra könnyen

Tanácsok
▪

nem lehet elhanyagolni az informatikai rendszerek

rávághatnánk a címben is idézett, jól ismert

„

biztonságának kérdését - ezen a területen a hamis
biztonságérzet a legnagyobb veszély, mivel a hét-

mondatot, miszerint “nem jó, de nem is tragikus”,

köznapokban ritkán fordulnak elő biztonsági események, ám ha előfordulnak, akkor azok könnyen

a hazai vállalkozások nem be-

válhatnak akár végzetessé is, ezért javasolt afféle
“kötelező biztosításként” tekinteni erre a területre

csülik le az informatikai biztonsággal kapcsolatos fenyegetettséget, de a módszereik nem biz-

az utóbbi idők eseményei is megmutatták, hogy

▪

tos, hogy követik a támadók

érdemes nem csak az alapszintű védekezésre koncentrálni, ilyen például az adatok biztonsági mentése - és ez annál inkább igaz, minél inkább rendelkezik egy cég jelentős, nehezen helyreállítható

észjárását.
▪

adatvagyonnal
az IT biztonság nem csak szoftveres kérdés: minél
nagyobb létszámú egy vállalkozás, annál fontosabb a megfelelő szabályrendszer kialakítása, be-

▪

tartatása és a folyamatos képzés, információátadás
sajnos a vállalkozás adatainak, rendszereinek védelme nem olcsó mulatság, ráadásul közvetlenül
soha nem térül meg, ezért nem költség-haszon,
hanem az elkerülhető veszteség mértéke alapján
kell megítélni
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Hogyan tovább?
A Digiméter kutatássorozatot minden év harmadik negyedévében megismételjük és az eredményekről
folyamatosan beszámolunk a sajtóban, szakmai fórumokon, konferenciákon és a saját weboldalunkon.
Minden kkv-nak lehetősége van, hogy saját magát összemérje az aktuális Digiméter eredményekkel és
ezáltal képet kapjon vállalkozása digitális versenyképességéről, összehasonlítva a hasonló méretű, vagy
azonos területen tevékenykedő cégek átlagaival. Ehhez további instrukciókat a Digiméter web-oldalán
talál: https://www.digimeter.hu/az-en-digimeterem/
Amennyiben további segítségre vagy információkra van szüksége, keressen minket a weboldalon található elérhetőségeinken!
www.digimeter.hu
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