Probléma azonosítása:
Kisebb, nagyobb vállalkozások működése során hatalmas mennyiségű iratanyag
halmozódik fel, ami szükségszerű, és a törvényes működéshez elengedhetetlen. Ezen
anyagok (könyvelési anyagok, szerződések, egyéb iratok) 5-10 évig, és még a cég
megszüntét követően is megőrizendők. Ezek az irattömegek fizikai terjedelmük folytán
különleges kezelést igényelnek. Áttekinthetőnek és rendezettnek kell lenniük, amit a
vállalkozások idő, és kapacitás hiányában nehezen vagy alig tudnak hatékonyan
megoldani. Régiónkban hasonló szolgáltatás hiányában értékes munkaórákat veszítenek
a cégek, ami a produktivitásuk rovására megy.

Megoldás:
Egy komplex irattározó rendszer kiépítése, üzemeltetése a cél. Megfelelő raktárhelyiség
birtokában egy a szállítást is magába foglaló olyan szolgáltatást képzeltem el, ami az iratok
életciklusát követi (iratrendezés, betárolás, tárolás, adatszolgáltatás, selejtezés,
megsemmisítés). Digitális másolatok készítésével egy felhő alapú számítástechnikai
rendszerrel folyamatosan elérhetők lennének a dokumentumok az ügyfelek számára. Így
időt, helyet és értékes munkaerőt takarítanánk meg ügyfeleinknek, amit saját üzleti céljaik
elérésére fordíthatnak. Egyenlőre piackutatás és anyagi erőforrás hiányában az ötlet még
a tervezési szakaszban tart.

Kulcs erőforrások:
- a célnak megfelelő helyiség, raktár
- biztonsági rendszer (kamera, távfelügyelet, beléptető rendszer, tűzvédelem)
- human erőforrás (kezdetben 3 fő)
- irattározáshoz szükséges eszközök (nagy teherbírású polcrendszerek, tűzálló
szekrények, irattároló dobozok állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosító
berendezések)
- informatikai eszközök (számítógép, digitalizáló eszközök, nyomtatók)
- gépjármű

Egyediség:
A szolgáltatás egyedisége abban rejlik, hogy a régiónkban nincs hasonló megoldást kínáló
cég. Értékeink a rugalmasság, diszkréció, biztonság és ügyfélközpontúság. Termékeinket
személyre szabottan, a legköltséghatékonyabb formában dolgozzuk ki. Innovatív
számítógépes háttérrel segítenénk partnereinket, 0-24 órás elérhetőséggel.

Kompetitív előnyök:
Legfőbb kompetitív előny a versenytársak hiánya. Hasonló megoldást kínáló cégek
kizárólag a Fővárosban találhatóak, ott is igen csekély számban. Jelenleg a piacon elérhető
legjobb termék egyenlőre a vállalkozások által saját irataik őrzésére és tárolására szolgáló
egyéni megoldások (garázsok, panellakások, padlástér, komolyabb irattárak maximum
közig. szerveknél találhatóak). Újonnan piacra lépőként egyedüli versenytársaink
Budapest és agglomerációja környékén lennének, így érdekütközés nélkül működhetne a
vállalkozás

Csatorna:

Egy átfogó piackutatást követően, elsősorban személyes megkeresés útján érnénk el a
jövőbeni partnereinket. Továbbá másodsorban a célcsoportnak megfelelő szaklapokban,
internetes fórumokon hirdetnénk. A telephelyen kialakított irodában fogadnánk meglévő
ügyfeleinket.

Fogyasztói szegmensek:
A célcsoport bármilyen, több éve működő cég, ahol tetemesebb mennyiségű iratanyag
halmozódott fel működésük során. A régóta piacon lévő szereplők feltételezhetően
fizetőképes keresletet támasztanának szolgáltatásunk iránt. Működésünk lefedné a
Dél-Dunántúli régióban székhellyel rendelkező vállalkozásokat, később ezt ki lehetne
terjeszteni nagyobb területre is. A helyi vállalkozásokon túlmenően, partnerek lehetnek
még iskolák, alapítványok, egészségügyi intézmények, közigazgatási szervek.

Költség-struktúra:
-Raktárhelyiség bérleti díja
- Rezsiköltség
- Munkavállalók bére
- Üzemanyag költség
- Irodatechnikai eszközök bérlése
- Fogyóeszközök (papír, írószerek)
- Weblap, szerver üzemeltetés
- szoftver üzemeltetés

Bevételek:
- Tárolási díj (iratfolyóméterenként, havonta, félévente vagy évente megállapodás szerint)
- Iratrendezési díj (doboz, mappa vagy lapszintű rendszerezés igény szerint)
- Beszállítás, betárolás költsége
- Kikeresés díja, sürgős kikeresés felárral
- szállítás költsége
- adatszolgáltatás e-mailben, faxon
- selejtezés
- megsemmisítés
- felhasznált dobozok, eszközök ára
- digitalizálás
- webes hozzáférés, irattári szoftver, nyilvántartásokhoz való hozzáférés

