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Folyamatbányászat 
 - Iránytű az üzlet hatékony működtetéséhez 

és fejlesztéséhez 

 
 
 
 
 
 

 

Felgyorsult világunkban, a vállalati értékláncok dinamikussá válásával és 
a hatékonyságra való folyamatos törekvéssel, jelentősen megnőtt 

azoknak a kihívásoknak a száma, amikre digitalizációs megoldásokkal 
lehet csak sikeres választ adni. 

https://mkbconsulting.hu/
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Hátterünk és Céljaink 

Folyamathatékonyság javító szolgáltatásunkat azoknak az innovatív vállalatoknak ajánljuk, amelyek – 
többek közt a LEAN digitális módszertanát használva - a folyamatfejlesztéseiket a digitalizáció kínálta 
lehetőségek alkalmazásával akarják végezni. A Folyamatbányászat alapján hozott döntések (legyenek 

azok stratégiai vagy operatív szintűek), az azonnali és automatikus 
visszacsatolások a megkívánt optimumtól való eltérésekről, mára egyre inkább a 
versenyképes vállalatirányítás előfeltételei. A vállalati folyamatok adatalapú 
elemzését a német precizitással kifejlesztett Celonis célszoftver nyújtotta 
környezetben végezzük el. Az elemzés eredményeit felhasználva a digitális 
környezet lehetőséget teremt a folyamatok hatékony menedzselésére. Ez a 
globálisan piacvezető vezetéstámogató megoldás segítheti a folyamatok 
automatizációs lehetőségeinek felismerését, a robotika vagy akár a mesterséges 
intelligencia által felkínált megoldások integrálását. Az MKB Consulting Zrt. 
elkötelezett támogatója az üzletágnak, amit jól jelez, hogy egy saját KFI-projektet 

is indítottunk, amely révén a vezetéstámogató, elemzési szolgáltatásainkat a hazai KKV-k körében is 
kínálni tudjuk. Tanácsadóink széles körű szakértelemmel és tapasztalatokkal rendelkeznek a digitalizált 
vállaltirányítás területén, mi ezzel tudunk hozzáadott értéket teremteni, ügyfeleinket támogatni a 
fenntartható eredményességre való törekvéseikben. 

Boros Áron PhD, vezérigazgató

Tevékenységünk háttere 

A gazdálkodó szervezetek mindennapjaiban 
irányított, tervezett üzleti folyamatok 
láncolatának végrehajtása zajlik bármely termék 
vagy szolgáltatás létrehozása végett. Minden 
folyamat jellemzően valamilyen bemenetből 
(input) és kimenetből (output) áll. A 
folyamatmenedzsment célja és feladata, hogy 
ezen folyamatok végrehajtását iteratív módon 
hatékonyabbá tegye. Az értékláncok 
komplexitásából adódóan a folyamat-
menedzsment három különálló szakmai pillérre 
épül: folyamattervezésre, folyamatszabályozásra 
és folyamatfejlesztésre. Mindhárom fókuszában 
az egyes folyamatok hatékonyságának javítása 
áll a vevői igények kielégítése, az üzleti 
eredmények és a folyamatban résztvevők 
elégedettségének egyidejű növelése érdekében. 

Az elmúlt évtizedekben számos elmélet és 
sztenderd született a folyamatmenedzsment 
kapcsán, mint például a BPR (Business Process 
Reengineering), „Cross-engineering”, TQM (Total 
Quality Management), Six Sigma, Lean, VSM 
(Értékáram Térképek). Ezen módszertanok 
napjainkban is használatban vannak, azonban a 
gyorsuló digitalizáció lehetővé tett egy újabb, 
adat alapú megközelítést, mely a korábban 
felsorolt folyamatmenedzsment 
megközelítéseket és gyakorlatokat hatékonyan 
ötvözi, azok szinergiáját képezve. Az elmélet nem 

újkeletű, azonban a vállalkozások körében – a 
digitalizáció előrehaladtával karöltve - csupán 
mostanság kezd elterjedni. Tekinthetjük a 21. 
század leghatékonyabb folyamatfejlesztő 
eszközének, hiszen a megfelelő információs 
technológiai háttértámogatásból kinyert adatok 
mindig megbízhatóbbak, ezáltal objektív górcső 
alá vehetjük folyamataink valódi működését.  

A digitalizációs lehetőségek a vállalatok 
életében a folyamatok hatékonyabb irányítását, 
tervezését, kontrollját és fejlesztését 
eredményezik. A versenyképesség 
megtartásához és növeléséhez elengedhetetlen 
az információs technológiák alkalmazása, az 
ezekben zajló adatáramok alapján hozott 
döntések pedig kulcsfontosságúak a 21. századi 
hatékony vállalati működéshez. 

A Folyamatbányászat módszertana 

A folyamatbányászat adat alapon, objektív 
módon tárja fel a vállalat működésében 
jelenlévő fejlesztési lehetőségeket, 
veszteségeket, a kitűzött célok elérését gátló, 
vagy csak szuboptimálisan támogató 
eljárásokat. Képes kiszűrni a nem hatékony, 
fölösleges munkafolyamatokat, valamint az 
ügyfélélményre közvetlen hatást gyakorló 
negatív tényezőket. Automatikus jelleggel tud 
elemzéseket készíteni, melyek így gyorsabb és 
kisebb erőforrásigényű üzleti döntéshozatalt 
tesznek lehetővé. Röviden, a folyamatbányászat 
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eszközeivel hatékonyabban, szubjektivitástól 
mentesen térképezhetjük fel és elemezhetjük 
vállalatunk valós folyamatainak működését. 
A Folyamatbányászat olyan, úgynevezett digitális 
lábnyomok elemzését alappillérként használó 
módszertan, mely a tevékenységi láncolatok 
lefutását valós időben vagy offline/online 
adatbetöltés használatával vizsgálja. Minden 
olyan egyedi tranzakció állapotváltozásai 
idősorosan rendezésre kerülnek, amely átfut egy 
folyamaton, megkönnyítve az elemzést, és az 
analízis átláthatóságát. Ezen előnyök 
ismeretében már kisebb ráfordítás mellett is 
hasznos információval gazdagodunk valós 
működési folyamatainkról, melyek tudatában 
aztán dönthetünk a működéssel kapcsolatos 
további teendők, (fejlesztések, átalakítások, 
robotizáció stb.) ügyében. 
 
A módszer kiindulási alapja a vizsgálandó 
folyamat meghatározása, majd a 
folyamatlépések azonosítása. Az adatállomány 
előzetes minőségi és mennyiségi vizsgálata 
kritikus fontosságú, hiszen az elemzés minden 
esetben ezekre az információs egységekre épül. 
Ahol a vállalat bizalmas adatsorokat határoz 
meg, ott - döntéséhez igazodva - ezen mezők 
anonimizálásra kerülnek. Ezt a lépést követően 
az adatok feltöltésre kerülnek a 
folyamatbányászati szoftverbe, ahol az adat-
validációt követően elkészülnek az elemzések az 
előre leegyeztetett szempontrendszer mentén. A 
folyamatbányászati szoftverben felépített 

elemzés vizualizációja tetszőleges 
részletességben szűrhető, rendezhető, 
mélyíthető annak érdekében, hogy 
megkönnyítse az úgynevezett gyökérokok 
azonosítását. 
Az elemzés fókuszpontjai a konkrét üzleti 
igények, melyek megjelenítésére létrehozható 
bármilyen egyedi főbb teljesítménymutató, KPI 
(Key Performance Indicator). Ezek állapotának 
megjelenítése révén a mutatók a felhasználó 
által végzett rendezésekre, priorizálásokra vagy 
mélyítésekre dinamikusan reagálnak, így mindig 
az adott szűrési feltételeket kielégítő 
adatállomány kerül a KPI metrikák számításának 
célkeresztjébe. 
  
A folyamatbányászatot végző szoftver 
rugalmassága miatt nem csupán feltáró jellegű 
elemzéseket vagyunk képesek létrehozni. A 
létesített – akár valós idejű - kapcsolat a 
szervezet vállalatirányítási rendszereivel 
lehetővé teszi a folyamat elemeinek 
automatizációját, vagy akár a mesterséges 
intelligencia kínálta lehetőségek felhasználását 
is.  
Például azonnal kiszűrhetők a duplikációk, a 
késedelmek, a szabályoktól való eltérések vagy 
erőforrások túlzott igénybevétele a vizsgált 
folyamatban, melynek eredményeképpen 
bármely eljárásrendnél megelőzhetők vagy 
azonnal korrigálhatók a hibák és az abból 
származó nemkívánatos következmények.

Miért folyamatbányászat? 

Hagyományos szemlélet Szempontok Folyamatbányászat szemlélet 

A vállalat működését jól 
jelzik a rendszeres vezetői 

jelentések 

Napi/heti/havi belső riportok erőteljes 
humán részvétellel a kialakításban, 

előállításban és értelmezésben 

Azonnali jelzést küld, egyben 
pontosan megadja a szükséges 

reakció helyét és jellegét a beépített 
teljesítménymérőktől való eltérés 

alapján 

A vállalati adatok felülről-
lefelé kialakított riportálási 

struktúrákba 
csatornázódnak 

Elegendő információt nyújt a 
szükséges vezetői rálátásra és az 
eredmények nyomon követésére 

A folyamatban lévő vállalati 
adatvagyont teljeskörűen 
hasznosítja és azonnali 

beavatkozást, korrekciót tesz 
lehetővé operatív szinten is 

Az integrált ERP rendszerek 
vagy adattárházak (BI) 

biztosítják a folyamatok 
sértetlenségét 

A folyamatok működtetésében a 
szervezet a rendszerek használatára 
van kényszerítve, ami minimalizálja a 

hibaforrásokat 

Az ERP-ken végzett 
folyamatbányászat igazolja, hogy 

egy cég működése és belső 
döntéshozatala sokkal komplexebb  
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A Digitális működésmenedzsment tanácsadás területei: Vállalatvezetés, pénzügy, beszerzés, logisztika, 
gyártás, IT, HR .... tehát bárhol, bármely üzleti folyamat. Célunk, hogy a folyamatbányászati tudásunkkal, 
az erre hasznosított eszköztárunkkal és vállalatirányítási szakértőinkkel Önök felismerjék ezeket az 
eseményeket, azonnal és folyamatba épített módon reagálni tudjanak, továbbá olyan további 
fejlesztéseket tudjanak ráépíteni, amik a szervezetük eredményességét növeli. 

A digitalizáció felgyorsulása következményeként a vállalat előtt három lehetséges út áll. 

Élen jár: Kihasználja és innovatív módon a törekvései irányába fordítja a rendelkezésére álló egyik fő 
eszközét, azaz az adatvagyonát, melyre intelligens üzleti megoldásokat, prediktív algoritmusokat épít, így 
versenyelőnyre tesz szert 

Közepesen halad: Hagyományos módon használja a keletkező adatokat, beszámolók és kontrolling 
jelentések révén biztosítja piaci pozícióit, vállalata eddigi sikerességét 

Lemarad: Nem, vagy csak alig támaszkodik, vezetői, stratégiai döntésekben a rendelkezésre álló 
szisztematikusan elemzett információkra, alapvetően a korábbi tapasztalatok és megérzések irányítják a 
döntéseket

Tanácsadási tevékenységünk  

Folyamatbányászati megoldásunk bevezetése 
olyan lépéssorozatra épül, amit mindig 
ügyfeleinkkel közösen, őket bevonva, a közös 
egyetértés és megértés folyamatos biztosítása 
mellett hajtunk végre. Egyeztetjük a vállalat 
számára veszteségeket okozó, kockázatos, vagy 
a hatékonyság szempontjából az optimálistól 
eltérő eseményeket. Ezek felhasználásával 
beazonosítjuk az értéklánc eljárásait és 
folyamatait, amik közvetlen kapcsolatban állnak 
ezekkel a jelekkel. Ennek során meghatározzuk 
azokat a mutatókat és indikátorokat is, amik a 
folyamatok és eljárások teljesítményét 
hivatottak jelezni, és amik – eltérések esetén – 
értékelhetővé teszik a folyamat egészére 
gyakorolt hatásukat pénzügyileg, 
erőforrásokban, manualitási arányban, lefutási 
időben és egyéb számszakilag értelmezhető 
módon.  

Ezt követően a folyamatokban zajló tényleges 
adatáramok pontos megismerése és bemutatása 

céljából kapcsolatot létesítünk a Celonis szoftver 
és az ügyfelek rendszerei között. Lefuttatjuk, azaz 
megismételjük a működést a valós adatokkal, 
vagyis letükrözzük a Celonis-modell 
környezetben a valós működést. Az 
eredményeket automatizáltan összefuttatjuk a 
közösen meghatározott teljesít-ménymutatókkal 
és szintén integráltan állítjuk elő az előre, az 
ügyfél specifikus igényeire szabott jelentési 
struktúrában (dash-board). 

Rendszerünk programozottan megvizsgálja a 
folyamat robotizációs (RPA) érettségét, feltárja 
lehetőségeit. 
 
Végül, de nem utolsó sorban, a beazonosított 
hiányosságok pótlására, a folyamatok 
fejlesztésének lehetőségeire (legyen az 
átalakítás, egyszerűsítés, további automatizáció 
és robotizáció, netán a mesterséges intelligencia 
ésszerű alkalmazása) rendelkezésre bocsájtjuk a 
vállalatirányítás, a folyamatfejlesztés és a 
kockázatkezelés területén sok évtizedes 
tapasztalattal rendelkező tanácsadóinkat.  

 
 

                
 

 
 
 
 

https://www.celonis.com/
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Három érv, ami mindenképp mellettünk szól 
 

 Tanácsadóként elfogulatlanok vagyunk, a problémák gyökérokainak feltárásában kizárólag a 
megbízói érdek számít. 

 A Celonis rendszer - az algoritmusaiban felhalmozott felmérhetetlen mennyiségű vállalati 
működési tapasztalat és tudás, alacsony belső erőforrás ráfordítási igény mellett - biztosítja a 
folyamatbányász projekt sikerességét 

 Tanácsadói és projektmenedzserei tapasztalatunk és kompetenciánk, a belső viszonyoktól való 
függetlenségünk a garancia arra, hogy a normalitástól/optimálistól való eltérések érdekében 
szükséges változások be is következzenek 

 
 

Király Zoltán | igazgatóhelyettes, vezető tanácsadó 
 
 

 Vállalatfejlesztés és vállalati tanácsadás 
 Analóg és Digitális Lean/Folyamatbányászat tanácsadás 
 Innováció és K+F projektek fejlesztése 

 
 
 

 
 

Doszpod Dénes | szakértő tanácsadó 
 

 Vállalati kockázatmenedzsment és kontrollkörnyezet kialakítása 
 Folyamatfejlesztési és hatékonysági tanácsadás 
 Üzleti és gazdasági együttműködés elősegítése a vállalatirányításban 

 

 

 

Szijártó Zsolt | szolgáltatásmenedzser 

 

 Folyamatbányászat 
 Celonis Certified Business Analyst 
 Celonis Certified Data Engineer 

 

 
 
  
 


