
 
 

"Vállalatirányítási rendszer fejlesztése a GAMPER ÜZLETHÁZ Kft.-nél" 

 
GAMPER ÜZLETHÁZ Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u. 

0816/28 hrsz.) a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása 

pályázat keretében "Vállalatirányítási rendszer fejlesztése a GAMPER ÜZLETHÁZ Kft.-nél" 

címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből, 4,6 millió forint 

támogatásban részesült, a beruházás értéke nettó 9,2 millió forint.  

 

A pályázat azonosító száma: GOP-2.2.1-11-2012-0279 

A projekt megvalósítási helye: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u. 0816/28 hrsz. 

A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 

Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu., a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 

Zrt. www.magzrt.hu. 

 

1996-ban alapítottuk meg a Gamper Üzletház Kft.-t, tevékenységünk bútor- és egyéb 

laptermékek kereskedelme mellett lapszabászatra és bútorgyártásra is kiterjed. Bőséges, 

folyamatosan megújuló választékkal állunk az asztalos, kárpitos és belsőépítész szakmában 

dolgozók részére egyaránt. 

 

A cég a Támogatói Okiratban szereplő vállalatirányítási rendszer segítségével kívánja termelési 

hatékonyságát növelni és a piaci pozícióit erősíteni. A beszerezett szoftver moduláris felépítésű 

és több különböző területet fel le a klasszikus ERP területekből. A KORPUS vállalatirányítási 

rendszer gyártási modulját már sikeresen használjuk a termelés során, amely a beszerzésre 

került modulokkal együtt integrált rendszert alkot. A bevezetésre került modulokat egyaránt 

fogják használni az irodai felhasználók (beszerzés, értékesítés), a raktár (beszerzés) és a 

cégvezetés (kontrolling). A bevezetésre került rendszert részben a meglévő szervereinken és 

számítógépeinken, részben a beszerzésre került hardverek segítségével működtetjük. 

A projekt keretén belül a társaság vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus 

kereskedelem támogatása céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása során a 

pályázat szerint, az alábbi szoftvereket és hardvereket vásárolta meg a társaság. Korpus CRM, 

Korpus Warehouse szoftvert, 2 db Dell Optiplex 990 számítógépet, 5 db Dell Optiplex 390 

számítógépet, 7 db Dell 21,5" Wide Flat Panel Monitort és 2 db Hp Laserjet Pro P1102 

nyomtatót. A telepítés előtt a paraméterezés is megtörtént és 15 nap oktatás volt 

társaságunknál. A beszerzett szoftver moduláris felépítésű és több különböző területet fed le.  

 

A társaság a projekt megvalósítását a pályázati szerződésben megadott időpont után öt nappal 

2012.07.21.-én kezdte meg, a befejezés a szerződésben meghatározotthoz képest előbb 

három nappal valósult meg 2012.08.27.-én, a kifizetés 2012.09.21.-én történt. 

A projekt során megvásárolt hardverek és szoftverek minőségi technológiát testesítik meg, és 

mindenben megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. 

 

A projekt megvalósítása során beszerzett hardverek és szoftverek hozzájárulnak a társaságnál 

az értékesítés modernizációjához, hatékonyabbá tételéhez, a technológia fejlesztéséhez. A 

projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a 
bevételeinek növeléséhez. 

GAMPER ÜZLETHÁZ Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u. 0816/28 hrsz. 
Kapcsolattartó: Gamper Lajos 
Tel: +36-92-511-373 
www.gamper.hu 
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