
 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? 

Kép  

Válasz Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív HIBAS 

Válasz Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES 

Válasz Innovatív, stabilizáló, leépítő HIBAS 

Válasz Vízió, misszió HIBAS 

 

IH  

Állítás A tudásalapú gazdaság: az informatikai forradalom dinamizálja a 
gazdaságot, sokkal gyorsabb adaptációt tesz lehetővé, megkönnyíti a 
piacra lépést és a piacról való kilépést. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül mely Microsoft-os, vagy GNU termékkel alakítható ki egy kkv 

teljes elektronikus üzletmenete? 

Kép  

Válasz MS Outlook, MS Office HIBAS 

Válasz MS Windows Small Business Server  HELYES 

Válasz Ubuntu Linux, Open Office HIBAS 

Válasz ORACLE Database Standard Edition HIBAS 

 

IH  

Állítás A Microsoft Active Directory - mint vállalati címtár - adja a teljes 
infrastruktúra adatainak központi tárát és az elosztott biztonság 
gerincét. 

Igaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Mit értünk (BPR) business process reengineering alatt! 

Kép  

Válasz A vállalati folyamatok és a szervezet állandó hozzáillesztése a vevői 

igényekhez és a tágabb értelemben vett környezeti elvárásokhoz. 

HIBAS 

Válasz Az üzleti folyamatok alapvető újragondolása és gyökeres 

újratervezése azzal a céllal, hogy lényeges, nagymértékű javulást 

érhessünk el több területen, mint például a költségekben, a 

minőségben, a szolgáltatásban és a gyorsaságban. 

HELYES 

Válasz Azon eszközök összessége, mely hosszú távon biztosítja a 

folyamateredmény fenntartását, illetve annak javítását. 

HIBAS 

Válasz Üzleti folyamatok analízisének és tervezésének egy bizonyított 

módszertana, amely a gépek és az infrastruktúraradikális 

átalakítására irányul. 

HIBAS 

 

IH  

Állítás A VIR, - angol rövidítése MIS – Vezetői Információs rendszer, melynek 
feladata, hogy a menedzselési munka, különböző szintjeit összekösse 
és lehetővé tegye a kommunikációt a vezetés különböző szintjei 
között. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Az ERP bevezetésekor…. 

Kép  

Válasz aránytalanul nagy többletterhelés jut a dolgozókra. HIBAS 

Válasz azok a dolgozók többletterhelést kapnak akiket be kell vonni a 
munkába. 

HELYES 

Válasz a vezetőkre jut csak nagyobb terhelés. HIBAS 

Válasz nem jelent több munkát a dolgozóknak, hiszen külsősök végzik. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az ERP bevezetése… 

Kép  

Válasz a vállalat vezetői feladatainak bővülésével jár. HIBAS 

Válasz csak külső beszállító bevonásával vezet eredményre. HIBAS 

Válasz teljes paradigmaváltást követel a vállalat minden szintjén. HELYES 

Válasz nem okoz többletterhelést a dolgozóknak. HIBAS 

 



SC  

Kérdés Melyik tevékenység nincs rögzítve az SLA-ban? 

Kép  

Válasz szolgáltatásszint menedzsment HIBAS 

Válasz kapacitás menedzsment HIBAS 

Válasz szerverek menedzsmentje HELYES 

Válasz informatikai költségvetés menedzsmentje HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik Microsoft termék nem ERP megoldás? 

Kép  

Válasz Dynamics NAV HIBAS 

Válasz Dynamics AX HIBAS 

Válasz Navision HIBAS 

Válasz Lync 2010 HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik nem front office alkalmazás? 

Kép  

Válasz értékesítés HIBAS 

Válasz call center/helpdesk HIBAS 

Válasz beszerzés HELYES 

Válasz marketing HIBAS 

 

SC  

Kérdés Informatikai szempontból a legfontosabb építőelem: 

Kép  

Válasz az OLAP HIBAS 

Válasz a webszerver HIBAS 

Válasz az adattár HELYES 

Válasz a CRM HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Általánosságban, azt mondhatjuk az internetes áruházak portáljai 
…………………minősülnek! 

Kép  

Válasz szállítói szerződésnek HIBAS 

Válasz árajánlatnak HIBAS 

Válasz ajánlattételre való felhívásnak  HIBAS 

Válasz Mindhárom HIBAS 

 

IH  

Állítás Jelenleg az elektronikus aláírások közül az ún. nyilvános kulcsú 
eljárások (PKI – Public Key Infrastructure) a legelterjedtebbek. Ennek 
a lényege, hogy a felhasználó rendelkezik egy nyilvános és egy 
magánkulccsal. A két kulcs között olyan matematikai kapcsolat van, 
amely biztosítja, hogy az egyik kulccsal titkosított információ csak a 
másikkal fejthető vissza. A két kulcs közti kapcsolat alapján mindaz, 
aki valakinek a nyilvános kulcsát ismeri, biztos lehet abban, hogy az 
ezzel dekódolt üzenetet csak a hozzá tartozó privát kulccsal lehetett 
kódolni. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés A Microsoft web áruház modulja része a… 

Kép  

Válasz Lync szoftvernk HIBAS 

Válasz MS SQL Server 2008 R2 szoftvernek HIBAS 

Válasz MS Dynamics NAV rendszernek HELYES 

Válasz MS Office családnak HIBAS 

 

SC  

Kérdés A keresőoptimalizálásra melyik állítás igaz? 

Kép  

Válasz Minél átláthatóbb az oldalunk, annál könnyebben megtalálják a 

robotok. 

HIBAS 

Válasz Különféle optimalizációk szükségesek a sokféle böngésző választék 

miatt. 

HIBAS 

Válasz Nem érdemes túl sok munkát belefektetni, hiszen aki keres az talál. HIBAS 

Válasz Néhány ,,alapszabályt” betartva könnyen és olcsón előkelő helyezést 

érhetünk el honlapunkkal. 

HELYES 

 



IH  

Állítás Az előredobozolt BI egy bizonyos előre definiált felhasználói körre, 
tehát korlátozottan használható megoldás. 

 

 

SC  

Kérdés Az MS SQL Server 2008 R2 melyik lehetőséget nem kínálja az alábbiak közül? 

Kép  

Válasz saját jelentések, elemzések készítése HIBAS 

Válasz eredmények megosztása HIBAS 

Válasz együttműködés HIBAS 

Válasz Lync szinkronizáció HELYES 

 

SC  

Kérdés A VIR használatával elérendő célok: 

Kép  

Válasz a jelentések, stratégiai tervezés színvonalának javulása, megbízható 
adatbázis kialakítása 

HIBAS 

Válasz pénzügyi irányítás, termékminőség és a szolgáltatás színvonalának 
javulása 

HIBAS 

Válasz A piaci versenyanalízis minőségének és a vezetői team-ek közötti 
kommunikáció javulása 

HIBAS 

Válasz Mindhárom HELYES 

 

IH  

Állítás A felsővezetői információrendszerek a felsővezetők munkájához, 
munkastílusához igazodnak, és nem a vezetőknek kell a rendszerhez 
igazodni. A rendszer által több időt és erőfeszítést igényel az 
információk megszerzése. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Soroljon fel néhány adatbányászati szoftvert: 

Kép  

Válasz MS Access, MS Excel HIBAS 

Válasz ORACLE EnterpriseOne HIBAS 

Válasz Clementine, Darwin, Intelligent Miner HELYES 

Válasz Mindhárom HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Milyen ismérvek alapján választana adatbányászati szoftvert? 

Kép  

Válasz ár, kompatibilitás, grafikus felület HIBAS 

Válasz Windowsos környezet támogatása HIBAS 

Válasz adatbányászati funkciók, adattípus, adatforrás, skálázhatóság, 

megjelenítési eszköz 

HELYES 

Válasz EDP, MIS, DSS integrálási lehetőség HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis? A Lync kliens használható: 

Kép  

Válasz asztali számítógépről HIBAS 

Válasz mobiltelefonról HIBAS 

Válasz GPS készülékről HELYES 

 

IH  

Állítás Napjaink kihívásainak eleget téve felhő szolgáltatásként is elérhető az 

MS LYNC szoftver, illetve lehetőség van a helyi és a hostolt 

szolgáltatás kombinálására is. 

Igaz 

 


