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A DÍJBESZEDŐ CÉGCSOPORT 

Cégcsoport  adatok 2010. 2011. 

Konszolidált saját tőke 10,1 Mrd Ft 10,8 Mrd Ft 

Konszolidált bevétel 10,3 Mrd Ft 12,1 Mrd Ft 

Alkalmazottak száma 870 fő 814 fő 

Fő tevékenységek 

Díjbeszedés és kapcsolódó szolgáltatások 

Követelésvásárlás és -behajtás 

Nyomtatás, megszemélyesítés, utófeldolgozás 

Elektronikus számlabemutatás 

Informatikai szolgáltatások 

*Romániai leányvállalatok nélkül 



Mérőóra leolvasás, díjbeszedés és hátralékkezelés 

750.000 
háztartás 

900.000 mérőóra 
leolvasás kéthavonta 

93%-os papír alapú számla és 
10%-os készpénz fizetési arány 

Hátralékkezelés jelentősége 
2009 óta növekszik 



Feladat: hatékonyságnövelés és integráció 

LEOFON – mérőóra leolvasás és hátralékkezelés mobilon 

• A PSION-ok kiváltására kifejlesztett saját alkalmazás 

• GPRS adatátvitelen alapuló mobilkommunikáció 

• JAVA Mobile platform 

• Integrált hátralékkezelési funkció 

• Valós idejű adatkapcsolat a központi leolvasó és számlázó 
modulok között 

• Több, mint 270 mobileszköz 

• Folyamatos fejlesztés 

• IF-en keresztül egyszerű illesztési lehetőség bármilyen 
adatfogadó / ERP rendszerhez, modulhoz 



Eredmény: valós idejű információ az ügyfélkezelésben 

LEOFON – mérőóra leolvasás és hátralékkezelés mobilon 

• Jelentős költségmegtakarítás a PSION eszközökhöz képest 

• A leolvasási adatok bárhonnan, bármikor szinkronizálhatóak, 
ezáltal pontosabb adatok a számlázásban 

• On-line kapcsolattal a terepen is valós idejű információt 
biztosít a fennálló tartozásról 

• Támogatja a hátralékok kártya alapú fizetését az 
iCsekk/iAgent alkalmazásnak történő adatátadás segítségével 

 



Platform bővítés Az Android platformra tervezett plusz 
funkciók 

• Fényképek rögzítése, hozzárendelése a leolvasott 
mérőhöz, továbbítása a HOST rendszer felé GPRS 
kapcsolaton keresztül 

• Mérőóra azonosítás QR kód alapján 
• Mérőállás bevitelekor GPS koordináta rögzítése és 

hozzárendelése a rekordhoz 
• Integráció az iCsekk mobilfizetési alkalmazással 

 

LEOFON – tervezett fejlesztési irányok 



A Díjbeszedő csoport által kínált mobilfizetési megoldások 

Papír alapú (QR kód) és elektronikus (Díjnet) 
számlák fizetése mobiltelefonnal iCsekk 

Papír alapú és elektronikus számlák fizetése mobil 
készülékkel, értékesítők, ügynökök számára iAgent 

Mobilfizetési megoldások 



iAgent – szolgáltatói applikáció 

Biztonság és bizalom: 
• Kártyaadatok bevitele idegen mobilkészülékbe – reális 

alternatíva? 
• Igen, amennyiben ismert a cég és a személy 

Integráció: 
• Szolgáltatóipari célalkamazások kiegészítése fizetési 

modullal (hátralékkezelés, biztosítás, logisztika) 

Fizetési eszközök köre és a bevitel módja: 
• Készpénz helyettesítés minden módon – klíring 

központ 
• QR kód alapú kártyaadat bevitel (gyors és 

biztonságos)  



iCsekk – felhasználói applikáció 

Cél: 
• Minél szélesebb körben 

telepítsék ÉS fizessenek vele 
• Számlakibocsátó partnereink 

számára új fizetési csatorna 
kialakítása 

Eszközök: 
• Országos számlakibocsátói 

integráció 
• Fizetőeszköz integráció 
• Függetlenség (GSM, bank) 

Biztonság és felhasználás: 
• Maximális biztonság, amely 

nem megy a használhatóság 
rovására 

• Alacsony belépési korlát 
(ingyenes) 

Értéknövelő szolgáltatások: 
• Recurring payment 
• Loyalty pontgyűjtés és 

beváltás 
• Adománygyűjtés 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Díjbeszedő Holding Zrt. 
1117 Budafoki út 107-109. 
 
Telefon:  06-1-371-4606 
Fax:  06-1-371-4612 
E-mail : elkan-tamas@dbrt.hu 
 
  

Elérhetőségeink: 


