
 

IH  

Állítás A stratégia a szervezet kereskedelmi logikája, az üzlet természete. Igaz 

 

SC  

Kérdés Mi igaz a válallati elképzelésre? 

Kép  

Válasz Főleg akkor jut szerephez, ha radikális változások történnek a 

szervezeten belül 

HELYES 

Válasz A vállalat létének miértje HIBAS 

Válasz Ez fejezi ki  a szervezet működésének a vázát HIBAS 

 

SC  

Kérdés A tervezés folyamatában az első lépés: 

Kép  

Válasz A piaci rés felkutatása a szervezet környezetében HIBAS 

Válasz Megtalálni a legjobb helyzetet a szervezet megkülönböztető 

kompetenciái és a szűk keresztmetszet közt 
HIBAS 

Válasz Meghatározni a szervezet megkülönböztető kompetenciáját HELYES 

 

SC  

Kérdés A SWOT folymatába nem tartozó tevékenység 

Kép  

Válasz versenytársak felmérése HELYES 

Válasz szervezeti elemzés HIBAS 

Válasz környezeti elemzés HIBAS 

 

IH  

Állítás A szervezetek közti elektronikus adatforgalom egyéni formát öltött, és 

a hálózati biztonság lehetővé tette, új üzleti és közigazgatási 

elektronikus rendszerek bevezetését. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Az információtechnológia gyártási folyamatokban és az adattárolásban 

közrejátszott változtató szerepének jelentősége arra mutat, hogy szerepe 

kizárólag az információfeldolgozásra vonatkozik. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Mi volt a célja a fejlesztési központosítás megszüntetésének? 

Kép  

Válasz Megszületett az egységek közti átjárhatóság HIBAS 

Válasz Elkerülhetővé vált az Informatikus szakértők bevonása HELYES 

Válasz Csökkent az ezközigény és ezzel a kiadás HIBAS 

 

 



IH  

Állítás A vállalati folyamatok újratervezésének megjelenésével nyilvánvalóvá 

vált, hogy nem elegendő a stratégiai előnyökre koncentrálni, előbb fel 

kell térképezni a stratégiai igényeket 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Mely nem a Stratégiai Lehetőség Generátor által meghatározott stratégiai cél? 

Kép  

Válasz Ellátó HIBAS 

Válasz Kiszolgáló HELYES 

Válasz Versenytárs HIBAS 

 

MC  

Kérdés Minek a segítségével megvalósul meg a szervezetek üzleti folyamatainak 

korszerűsítése? 

Kép  

Válasz a döntéshozatal automatizálásával HELYES 

Válasz a résztvevőkkel való kapcsolat segítségével HELYES 

Válasz a vezetők objektív rálátásával HIBAS 

 

IH  

Állítás Fontos, hogy egy projekt részterületén mindig csak egy csapat 

dolgozzon 
Hamis 

 

IH  

Állítás A kivitelezés sikeres, ha az eredményként kapott informatikai rendszer 

vagy az informatikai technológiai infrastruktúra az elvárt hatással lesz a 

szervezetre. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Ha egy vállalat minden terméke fejős tehénnek számít az remek 

jelenlegi helyzettel, de annál kétségesebb jövőképpel rendelkezik. 
Igaz 

 

SC  

Kérdés A vezető nem kaphat betekintést a BCG mátrix használatával: 

Kép  

Válasz A látható megjelenítése a cég üzleti portfóliójának erősségeiről, vagy 

az egész üzletről. 
HIBAS 

Válasz A versenykörnyezetben előálló, a vállalat számára is pozitív 

hatással járó eseményekről 

HELYES 

Válasz Segít meghatározni a pénz előállítási képességet, valamint a különböző 

üzletek anyagi követelményeit. 
HIBAS 

 

 

 

 



MC  

Kérdés A BSP célkitűzése: 

Kép  

Válasz Lefordítani az üzleti stratégiát IS stratégiára HELYES 

Válasz Az IT erőforrások hozzárendelése magas megtérülésű 

projektekhez 

HELYES 

Válasz Külső források bevonásával történő elemzés HIBAS 

 

SC  

Kérdés A BSP főbb tevékenysége 

Kép  

Válasz meghatározza a versenykörnyezetet HIBAS 

Válasz meghatározza az üzleti folyamatokat HELYES 

Válasz meghatározza a vezetői kompetenciákat HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az igény vezérelt információs rendszer tervezésre igaz: 

Kép  

Válasz egy hatékony információs rendszer menedzsment, ami képes volt 

összehozni az információs rendszer szolgáltatásait és az információs 

rendszer alkalmazások fejlődését a szervezeten belül 

HIBAS 

Válasz képviseli az információs rendszer tervezés aktuális helyzetét HIBAS 

Válasz összpontosít az erőforrások hatékony eloszlására, visszatérő 

befektetésekre 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az információs rendszer tervezési célja lehet: 

Kép  

Válasz Biztosítani, hogy  az információs rendszer munkatársai 

technikailag felkészültek 

HELYES 

Válasz Felépíteni egy megfelelő alapokon nyugvó információ technológiát HELYES 

Válasz Biztosítani, hogy az információs rendszer minden erőfeszítése 

következetes és befolyásolja a szervezet stratégiáját 

HELYES 

Válasz Megszerveznia  döntési folyamatokat az erőforrások tekintetében HIBAS 

 


