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A társaság, egy 1991-ben alapított professzionális hosszú múltra visszatekintő, de innovatív illóolaj 
gyártó társaság. Fő tevékenysége a 2053’08 TEÁOR szám szerinti Illóolajgyártás, melyet jelen projekt 
megvalósításával is fejleszteni kívánt. A társaság a jelenlegi projekt megvalósítási helyszínéül 
fióktelephelyét választotta ki, mely természetben a 3051 Szarvasgede, 042/78 hrsz. szám alatt 
található. 
 
Fejlesztésünk célja a korábban használt vállalatirányítási rendszer teljes cseréje, hogy a társaság a 
megnövekedett vevői igényeket maradéktalanul ki tudja szolgálni. A vállalatirányítási rendszer 
bevezetésének célja az 5 új termelési egységből álló fejlesztés összefogása, melyekkel egyfelől új 
gyógynövényekből tud majd illóolajat kitermelni, másfelől magasabb hozzáadott értékű illóolajakat fog 
tudni gyártani, harmadrészt nem csak gyógynövényekből, hanem zöldségekből és gyümölcsökből is 
fog tudni termelni, végül pedig nem csak illóolajakat, hanem más az élelmiszeripar számára 
értékesíthető termékeket fog majd gyártani (pl. aromák, színezékek). Az így megvalósuló beruházást 
hatékonyan, nyereségesen, optimálisan csak megfelelően megtámogatott IKT rendszerrel lehet 

megvalósítani. A fejlesztés során, az alábbi funkcionális területek kerültek bevezetésre: (i) vállalati 

értékesítési terület, (ii) gyártási terület, (iii) humán erőforrás menedzsment, (iv) kontrolling és 
döntéstámogatás, (v) beszerzés és logisztika, (vi) pénzügy és számvitel, (vii) munkafolyamat irányítás, 
(viii) elektronikus iratkezelés. A Társaság az új IKT rendszert on-premise módon telepítette.  
Összességében az IKT fejlesztés tehát nem egy önmagában értelmezhető cél, a cél az, hogy a 
Társaság által megvalósítani kívánt projektet a Silvestris Kft. vezetése profi módon tudja 
megvalósítani, a beruházásból származó gazdasági haszon megvalósulását pontosan tudja 
figyelemmel kísérni, a termelés folytonosságát és hatékonyságát biztosítani és a szükséges 
bevallásokat pontosan elkészíteni. 
 
A projekt keretében megvásároltunk és bevezetésre került egy IFS vállalatirányítási rendszer. A 
fejlesztés során beszerzett, bevezetett szoftvert azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés 
befejezését követően, azonnal integrálódott a társaságunk napi működésébe. A társaságunk 
megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett szoftver 
működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények 
fenntartásához.  
 
A GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00866 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósult meg, a közel 15,8 millió forint európai uniós támogatás segítségével, 2019. szeptember 30-án 
sikeresen lezárult. 
 
A projektről bővebb információt a http://silvestris-essentialoils.com oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Mihályi Botond 
Telefon: + 36 (28) 480675 
E-mail: botond_mihalyi@silvestris.hu 

A SILVESTRIS & SZILAS Kft. szarvasgedei telephelyén egy komplex vállalatirányítási rendszer 
bevezetését valósította meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 15,8 millió forintos 
támogatás segítségével. 
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