
Miért jobb a Profi Multiház mint a Profi Program? 

A mintalisták és képernyő képek is sokat mutatnak. 

A "Demó megnyitása" linken mindenféle telepítés nélkül egy rövid regisztrációt követően ki is próbálhatja a demót. 

Rendkívül fontos a belépő "Áttekintés" oldali rövid fődokumentáció elolvasása!  (Amit a mintalisták közt is megtalál) 

Pár lényegi különbséget itt is összefoglalok: 

- Telepítés nélkül korlátlan gépen használható jelszavas bejelentkezéssel 

- Egy házat  azonos időben több pépről is el lehet érni 

- Az internet böngészőben állítható az ablak és betű méret 

- Tablet, okostelefonon is kiválóan használható, képernyő méretre optimalizálva 

- 3 helyett 9 Havi előírásrendszer ás jobb Egyedi előírás rendszer 

- Az előírásrendszerek több féle logikával tölthetők fel, pl.visszaosztással is 

- Társtulajdonosok, tulajdonos váltások, albérlők kezelése,  (a tulajdoni hányadokat nem lehet elrontani, mert 

pontosan mutatja a hiányt) 

- A lakás/tulajdonos törzsben ön által korlátlanul definiálható "Tartozékok"    pl. garázs, pince, erkély, kert, tároló, 

bármi 

- Korlátlan számú vízóra, fűtésóra kezelése, óracsere állás,  lejárat figyelmeztetés, stb. 

- A könyvelési tételek prímán javíthatóak, nem kell törölni,  az F2 áttekintésből visszahozható a könyvelő felületre 

- Évek összekapcsolása jogi kezeléshez 

- teljesen automatikus nyitás évről-évre 

- Az előző évi módosítások gombnyomásra átmennek a következő évbe 

- Egy rendkívül könnyen kezelhető látványos rugalmas tervező modult tartalmaz.  Tervezni az új év nyitása után is 

lehet 

- Sokkal szebb, tartalmasabb listák 

- Szakképzetlen adatrögzítőre is rá lehet bízni az adatfelvitelt, mert annyira könnyen gyorsan kezelhető.  

- Jogosultsági szintekkel korlátozható a használat, akár házanként is 

- Belépési statisztikák 

- Adatai nem veszhetnek el géphiba, vírus miatt, nem is kell mentenie. 

- Nincs szükség drága erős gépekre,szerverekre, rendszergazdai szolgáltatásokra 

- Az adatok a Profiból átvihetőek, a könyvelés folytatható, vagy abból nyitható  a következő év. 

- bármely napokon változtatható a kamat % 

 

Még nincs meg, de hónapokon belül folyamatosan pár extra funkció is elkészül: 

- Közgyűlésen az On-line jelenléti ív és szavazás akár egy okos telefonon  lehetséges lesz,  

         amit újraírás nélkül be lehet emelni a közgyűlési jegyzőkönyvbe is 

- A tulajdonosi befizetéseknél 1 adatfelviteli képernyőn több jogcím könyvelése 

- Automatikus bank könyvelés bankszámla XML mentésből házanként 

- Automatikus bank könyvelés Elektra terminálból - összes ház egy lépésben 

- OC31 csekk könyvelés Elektra terminálból - összes ház egy lépésben 

- Banki beszedési megbízási rendszer befizetései automatikus könyvelése 

- Mérleg 

- Fórum 

- Kettős könyvvitel, ez csak 2016 2.felében lesz meg. 

  



További hasznos információk: 

 

A © Profi Multiház program egy 3.generációs Web (felhő) alapú program, aminek sokkal több szolgáltatása, 

felhasználási lehetősége van, mint egy 2.generációs, Windows alapú, géphez kötött, telepítést igénylő programnak. 

Az extra szolgáltatások lényege a Web/felhő alap, viszont ennek megvalósítása sokkal munkaigényesebb, drágább 

technológia, mint a windowsos programoké. Éppen ezért a piacon alig létezik konkurenciánk. Az az egy ami van, 

lényegesen kevesebbet tud, kifejezetten sokkal rosszabb és lassabb kezelő felülete van. Ráadásul az ára még 

kedvezményekkel is sokszorosa a © Profi Multiházénak  :) 

A Profi Multiház, a 25 éve folyamatosan fejlesztett Profi program tovább fejlesztett változata, amiben több ezer 

ügyfelünk tapasztalata is benne van, és a Profi program MINDEN hiányosságát kiküszöböli! 

Egyébként a fejlett világban az a tendencia, hogy a programok egyre nagyobb arányban a webre költöznek át, mivel 

több,rugalmasabb szolgáltatást tudnak adni. Így lassan el is fognak avulni a 2. generációs Windows alapú programok. 

Mivel a © Profi Multiház sokkal több szolgáltatást ad, és a fejlesztési költsége is sokszorosa a 2. generációs  

programokénak, ezért ára valamennyivel több. Viszont a különbséget többszörösen visszanyeri a munkaidő 

megtakarítással, ami köztudottan a legdrágább. Ha Ön saját maga könyvel, akkor se számítsa a saját munkaidejét 

nullának, mert az időveszteség miatt más fizető munkákat nem fog tudni bevállalni. Hosszabb távon gondolkodva 

éppen ezért lesz kifizetődő a Profi Multiház, mert sokkal több bevétel elérését teszi lehetővé ugyan annyi idő alatt, 

mint amennyivel többe kerül!  Másképpen az ár-érték aránya a legjobb. 

Az ára az albetétszám és a modulok függvényében nagyjából 20 - 60 ft/albetét/hó között várható, a nagyobb albetét 

számok esetén alacsonyabb. Létezik teljesen INGYENES verzió is, ami akkor ingyenes, ha rajtunk keresztül  kötnek, 

vagy kötnek át házbiztosítást valamelyik neves biztosítótársasággal. Mivel az egyedi szempontokat nehezen lehet egy 

univerzális árlistában sok szempontot mérlegelve igazságosan, felhasználás arányossá tenni, ezért egyenlőre az árak 

meghatározása egyedi megállapodás alapján történik.  Az árat írásban, hosszabb távra garantáljuk szerződésben! 

Mindenképpen kérje árajánlatunkat.  

Megjegyzem, hogy a Profi programunk árát 20 éve még az inflációval sem emeltük. 

Célunk a jövőben is az,hogy felhasználóink hosszú távon kiszámítható árakkal tudjanak számolni. 

Várjuk Önt is az ország legkomolyabb Profi és Profi Multiház társasházkezelő programjának felhasználói körében. 
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