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Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Telefon: 06 30 278 8100

5000 Szolnok, Muskátli utca 2/A
Honlap: www.adversum.hu

Email: info@adversum.hu

Logisztikai tanácsadás
• Készletgazdálkodás
• Raktárlogisztikai megoldások
• Logisztikai rendszerek fejlesztése
Informatikai megoldások
• Informatikai hálózatépítés
• Rendszergazda szolgáltatások
• Webfejlesztés, arculattervezés
Apple termékek kereskedelme
Apple szerviz
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Logisztikai  
tanácsadás

Email: info@adversum.hu

RÓLUNK
Vállalatunk, a mega-

lapítása óta eltelt több 
mint egy évtizedben folyama-

tosan arra törekszik, hogy segít-
sen ügyfelei bármely felmerülő logisz-

tikai nehézségére optimális megoldást 
találni. Célunk, hogy az aktuális probléma 
kezelésén túl, rendszerekben gondolkod-
va, hosszú távon is eredményesen működő 
logisztikai rendszereket tervezzünk, mely 
hozzájárul megbízóink versenyképességé-
nek növeléséhez.

Logisztikai rendszerek

tervezése, kivitelezése

Telefon: 06 30 278 8100

Büszkék vagyunk arra, hogy megbízóink 
felmerülő problémájára optimális megoldást 

tudunk találni, melyeket igyekszünk mindig 
egészében kezelni, minél nagyobb rendszerek-
ben gondolkodni, ezáltal hosszútávon működő 
logisztikai rendszert tervezni.
Tervezői munkánkat minden esetben alapos fel-
méréssel kezdjük, amely kiterjed a bekért ada-
tok szakszerű felülvizsgálatára, szükség esetén 
a fizikai rendszer több napon át történő pontos 
lemérésére, valamint a munkatársakkal történő 
mélyinterjúk felvételére.

HOGYAN 
DOLGOZUNK

SZAKTERÜLETEINK
Raktárlogisztikai rendszerek:

• Raktári elrendezés
• Raktári technológia
• Raktári folyamatok

Készletgazdálkodás
Gyártáskiszolgálási rendszerek:

• Gyártósor elrendezés
• Termelés kiszolgálási technológia
• Termeléskiszolgálási folyamatok

Szállítási rendszerek:
• Szállítási hálózat optimaizálása
• Flottaoptimalizálás
• Szervezeti és folyamati racionalizálás



Email: info@adversum.huTelefon: 06 30 278 8100

www.adversum.hu

REFERENCIÁINK

A 100 százalékban magyar magánszemélyek tu-
lajdonában lévő Adversum Kft. 2003 óta tervezi a 
közép- és nagyméretű nagykereskedők és gyártó 

cégek logisztikai rendszereit.

Ha logisztikai területen tanácsadásra van szüksé-
ge, keresse vállalatunkkat bizalommal!

KÉSZLETGAZDÁLKODÁS
A kereskedő és gyártó cégek általában 
kiemelt figyelmet fordítanak készleteik 
alakulására, hiszen ezek a vállalati összva-
gyon igen nagy részét képviselik. Az Ad-
versum Kft. készletgazdálkodási tanácsa-
dás keretében segít megtalálni a készletek 
csökkentésének lehetséges útjait a hiány 
minimalizálása mellett.

Amennyiben velünk dolgozik, korábbi ta-
pasztalatainkat felhasználva speciálisan az 
Önök igényeinek megfelelő készletezési 
rendszert állítunk össze.

RAKTÁRLOGISZTIKA
Egy raktározással foglalkozó cég számára 
hatalmas segítség, ha raktárában a folya-
matok egyértelműek, a dolgozók pontosan 
ismerik feladataikat, valamint a kiszolgáló 
infrastruktúra is megfelelő. Az Adversum 
Kft. az  alkalmazottak, targoncák és jármű-
vek jobb kihasználásán, valamint a vevők 
rugalmasabb kiszolgálásán keresztül az 
Ön raktári rendszerének optimalizálásával 
kézzelfogható költségmegtakarítást tud 
elérni.

TERMELÉSLOGISZTIKA
A termelő cégek esetében elsődleges kér-
dés a termelés zökkenőmentes biztosítá-
sa, valamint az iparági szabványoknak való 
megfelelés. Az Adversum Kft. termeléste-
chnológiai tanácsadás keretében segít a 
gyártósori rendszerek és a gyártáskiszol-
gálás optimalizálásában, az üzemi belső 
elrendezés kialakításában.



Informatikai  
megoldások

Email: info@adversum.hu

IT háttértámogatás

Rendszergazda szolgáltatások

RÓLUNK
Az Adversum Kft. szol-

gáltatás portfóliójában a lo-
gisztikai szaktanácsadás mellett 

vállalatok és intézmények IT támoga-
tása is szerepel, így az  informatika számos 

területén is gyors és pontos munkavégzés-
sel állunk szíves rendelkezésére.

Telefon: 06 30 278 8100

INFORMATIKAI 
HÁLÓZATÉPÍTÉS

Cégünk vállalja épületeken belüli, valamint 
épületek közötti optikai és vezeték nélküli 
informatikai hálózatok állapotfelmérését, 
kiépítését. 

Napjainkban egy vállalat működése során 
kiemelten fontos, hogy az általa alkalmazott 
eszközök (számítógépek, telefonok, faxok, 
riasztóberendezések, kamera- és beléptető 
rendszerek) megfelelő hálózati összekötte-
tésben legyenek. Ennek pontos, precíz és 
költséghatékony kiépítésében számíthat az 
Adversum Kft szakértelmére.

Rendszergazda szolgáltatásunkat elsősorban 
olyan kis- és középvállalkozásoknak ajánljuk, 

akik nem rendelkeznek saját rendszergazdával, 
de szeretnék informatikai rendszerüket biztonsá-
gosan és költséghatékonyan működtetni.
Több éves rendszergazdai tapasztalatunkkal 
pontos rálátásunk van arra, milyen problémákkal 
szembesülnek az ilyen vállalkozások, és jól ismer-
jük a leghatékonyabb megoldásokat számukra. 
Szolgáltatásunk többek között az informatikai 
rendszerek optimális teljesítményének és bizton-
ságának tervezését, fejlesztését, karbantartását és 
támogatását foglalja magában.

RENDSZERGAZDA
SZOLGÁLATÁS



Email: info@adversum.hu

KAMERARENDSZER
A vagyonvédelem biztosítása érdekében 
az Adversum Kft. egyedi igényekre szabo-
tt kül- és beltéri térfigyelő rendszerek ter-
vezését és kiépítését is vállalja. 
Hatékony megoldást kínálunk irodahá-
zak, telephelyek, raktárak megfigyelésére 
szolgáló kamerák és térfigyelő rendszerek 
telepítésére, melyek segítségével rendsze-
resen nyomon tudja követni, illetve doku-
mentálhatja az eseményeket, fokozva 
ezáltal a mindennapi munkavégzés biz-
tonságát is.

KAMERARENDSZER
A vagyonvédelem biztosítása érdekében 
az Adversum Kft. egyedi igényekre szabo-
tt kül- és beltéri térfigyelő rendszerek ter-
vezését és kiépítését is vállalja. 
Hatékony megoldást kínálunk irodahá-
zak, telephelyek, raktárak megfigyelésére 
szolgáló kamerák és térfigyelő rendszerek 
telepítésére, melyek segítségével rendsze-
resen nyomon tudja követni, illetve doku-
mentálhatja az eseményeket, fokozva 
ezáltal a mindennapi munkavégzés biz-
tonságát is.

SZÁMÍTÓGÉP  
KARBANTARTÁS
Sajnos sokan megtapasztalták már azt a ki-
szolgáltatottságot és kétségbeesettséget, 
melyet akkor éreztek, amikor elromlott 
saját számítógépük, melyen minden sze-
mélyes adatukat tárolták. Ne kerüljön Ön 
is ilyen helyzetbe! Mindez rendszeres kar-
bantartással megelőzhető, melynek gond-
ját az Adversum Kft. leveszi az Ön válláról.

MÁRKA ÉS  
CÉGARCULAT TERVEZÉS
Az első hatás, mely az ügyfeleket éri, maga 
a vállalat arculata: az alkalmazott szín- és 
formavilága. Ha ez összhangban áll a cég 
tevékenységével és az általa képviselt ér-
tékekkel, akkor elmondhatjuk, megtettük 
a sikerhez vezető első lépést. Egy meggyő-
ző, bizalmat ébresztő, jól kommunikáló 
megjelenés eszköze az arculattervezés.  
Mindebben segítségére lehetnek az Ad-
versum Kft. tapasztalt szakemberei.

VÍRUSVÉDELEM
Az Adversum Kft. vírusvédelmi szolgáltatása ma-
gán és üzleti partnerei számára is megoldást nyújt-
hat annak érdekében, hogy biztonságban tudják 
informatikai rendszereiket, számítógépeiken tárolt 
adataikat. Cégünk az ESET NOD32 vírusvédelmi 
rendszereket ajánlja.

WEBFEJLESZTÉS
Napjainkra már életünk szerves részét képezi az 
internet, így természetes, hogy egyre több válla-
lat is – követve az informatikai trendeket – a lehe-
tő leghatékonyabb módon szeretne jelen lenni a 
világhálón és online kommunikációjával célzottan 
elérni vásárlóit, megrendelőit.

Az Adversum Kft. komplex szolgáltatás csomagot 
kínál a webfejlesztés során, mely teljes körű meg-
oldást nyújt a kis- és középvállalkozások számára. 
Levesszük a terhet a válláról, ha honlap fejlesztés-
ről van szó.

Szolgáltatásaink:

• Tárhely biztosítása a vállalati igényeknek 
megfelelően

• Domain nevek regisztrációja teljes körű 
ügyintézéssel

• Vállalati honlap tervezése és elkészítése
• Webshop, blog készítés, fejlesztés
• Linképítés, keresőoptimalizálás
• Hírlevél marketing
• Weboldal tartalomfeltöltés
• Honlapstatisztika készítés
• Honlapüzemeltetés, karbantartás

Telefon: 06 30 278 8100



széles választékban

iPad
iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad 
mini 2, iPad mini 4

Apple Watch
Apple Watch, Apple Watch Sport  
és még számos Apple termék

www.appleker.hu

RÓLUNK
Több éves tapaszta-

lattal rendelkezünk Apple 
termékek és kiegészítők keres-

kedelme és szervizelése terén, így az 
Adversum Kft online áruházában biztosan 
a legújabb prémium minőségű, csúcskate-
góriás termékeket találhatja meg! 

iPhone
iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s 
Plus, iPhone 6 Plus, iPhone SE

Mac
MacBook, MacBook Air, MacBook 
Pro, iMac, Mac mini, Mac Pro

Apple termékek

TERMÉKEINK
Széleskörű választékunkban megtalálhatóak 

a legújabb  trendeknek megfelelő Apple ter-
mékek. Vásárlóink részére eredeti, kiváló minő-

ségű iPhone, iPad, Mac, iPod, iWatch, Apple TV-k 
mellett különböző Apple kiegészítőket is kínálunk.

Minden hónapban különböző akciókkal, kedvez-
ményekel kedveskedünk megrendelőink részére 
és ha nagyobb értékben rendelnek, a kiszállítást 
díjmentesen biztosítjuk számukra.

Telefon: 06 30 278 8100 Email: info@adversum.hu

Apple Online Shop



iPhone, iPad
iPhone  és iPad termékek teljes 
körű szervizelése, javítása.

Mac
MacBook termékek szoftveres és 
hardveres állapotfelmérése, javítása.

iPhone, iPad és MacBook 

szoftveres és hardveres javítása 

Email: szerviz@adversum.hu

RÓLUNK

Apple Szervíz
www.iszervizszolnok.hu

Telefon: 06 30 278 8100

Szervizünk rendkívül kedvező árakkal 
várja minden kedves régi és új vendégét. 

Biztos kézzel és szakértelemmel látunk hoz-
zá a problémák megoldásához, és legfőbb 
célunk, hogy minden vendégünk elégedet-
ten távozzon tőlünk. Legyen szó betört kijel-
zőről, elázott telefonról, gyorsan merülő ak-
kumulátorról, néma hangszóróról vagy akár 
szoftveres hibákról, tudjuk a megoldást.

 
A javításokhoz kizárólag eredeti Apple alkatré-
szeket használunk és a javítások módja is minden 
esetben összeegyeztethető az Apple irányelvei-
vel. Az alkatrészek kizárólag megbízható beszer-
zési forrásokból érkeznek és csak azokért szük-
séges fizetni, amelyeket be is építünk a javításra 
szoruló Apple termékekbe.

Ha nincs ideje személyesen elhozni meghibáso-
dott készülékét szervizünkbe, vállaljuk, hogy díj 
ellenében a megadott címen felvesszük, majd a 
megjavított terméket visszaszállítjuk Önnek.

Vállalunk iPhone, iPod, iMac, Mac Pro,  
MacBook és további Apple termékek  

szervizelését, karbantartását is. 

Ha betörött a kijelző, nem indul a gép vagy 
csak tisztításra, portalanításra lenne szük-
sége a készülékének, vegye fel velünk a 

kapcsolatot és igyekszünk a lehető leggyor-
sabban megoldani a problémát!

HOGYAN 
DOLGOZUNK

SZERVIZFUTÁR


