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Sajtóközlemény 
 

IMI az Irodai Mindenes szoftver, melyet a versenyszféra 
számára fejlesztett a Breona Kft. 
 

A Breona Kft. új IMI elnevezésű irodai megoldásának fejlesztésekor ötvözte a sok éves 

iktatás, iratkezelés, és ügykövetés területén szerzett szakmai tapasztalatait, a mai, 

modern szoftverfejlesztési technológiákkal. A versenyszféra igényeihez, belső 

folyamataihoz igazodó iktató, dokumentumkezelő és munkafolyamat támogató 

rendszert hoztunk létre, mely lehetővé teszi az iratok teljes életútjának nyomon 

követését, ezzel. hatékonyabb munkavégzést biztosítva a szervezet minden szintjén. 

 

A Breona Kft.-nél 2004. óta foglalkozunk iktató és dokumentumkezelő szoftverek 

fejlesztésével, bevezetésével, támogatásával. Tanúsított iktatórendszerünket (I-DOK) 

elsősorban az önkormányzatok, államigazgatási szervek igényeihez és a törvényi előírásoknak 

megfelelően fejlesztettük ki. Mára termékünk célcsoportja részben kibővült (a versenyszféra 

irányába), részben megváltoztak az ügyfelek igényei is. A piaci igényekre való hatékony 

reagálás érdekében szükség volt meglévő rendszerünk újragondolására, új technológiai 

megoldásokkal, integrációs lehetőségekkel való felruházására.  

 

„Az üzleti folyamatokat támogató-, a dokumentumkezelő- és portál megoldások terén a 

megcélzott felhasználói kör már rendelkezik azokkal a számítógépes szoftver használati 

ismeretekkel, amelyek mentén meg tudja és meg is akarja fogalmazni igényeit és elvárásait.”- 

mondta Breczku János a Breona Kft. ügyvezető igazgatója. „A versenyképesség 

megtartásához és a piaci igényekhez való rugalmas és gyors alkalmazkodáshoz váltanunk 

kellett.” 

 

A fejlesztés eredménye az IMI elnevezésű irodai mindenes szoftver, mely iktató, 

dokumentumkezelő, és munkafolyamat támogató modulokból épül fel. Az alkalmazás 

rugalmasan alakítható felépítésű, paraméterezhető és nyílt interfészeken alapul, ezért lehetővé 

teszi az államigazgatási szervek, valamint a versenyszféra vállalatai számára az open source 

technológián alapuló, ugyanakkor teljes funkcionalitású workflow és dokumentumkezelő 

tulajdonságokkal bíró rendszer bevezetését.  

 

A fejlesztéshez támogatást nyújtott a 2009. októberében elnyert - a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség által a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül meghirdetett - 

"Vállalati innováció támogatása" pályázat. Így a projekt finanszírozása az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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