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                                       EKAER Tool – egyszerű, gyors,  
                                    jelentős adminisztrációcsökkentés 

 

 
 

A PwC EKAER Tool a PwC fejlesztői és áfa tanácsadói által létrehozott informa-

tikai megoldás, amelynek segítségével az EKÁER bejelentések teljes körűen 

automatizálhatók. 

 

A 2015. január 1-jén újonnan bevezetésre került, majd március 1-jén módosított Elektroni-

kus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) sok cég életében alapos fejtörést 

okozhat, megnövelheti az adminisztrációs terheket. 

 

Vállalatirányítási, könyvviteli, illetve egyéb rendszerek adatai alapján létrehozott Excel ala-

pú analitikából a PwC EKAER Tool automatikusan, egy kattintással elkészíti az 

EKÁER bejelentéseket. Az adatok beküldésére lehetőség nyílik úgynevezett gép-gép 

közötti kommunikáció használatával, illetve XML fájl fel- és letöltése által. A PwC megoldá-

sa tömbösített feltöltés esetén az adatokból EKÁER bejelentést készít, a hibás tételeket 

könnyen áttekinthető formában összegyűjti. A program nem igényel telepítést, így azonnal 

használható. 

 

A PwC EKAER Tool további funkciói: 

 keresési funkció a bejelentések között EKÁER szám,  

dátum, státusz vagy rendszám alapján 

 könnyű adatmódosítási lehetőség felhasználóbarát felületen 

 adatok állandó, szinkronizációja 

Az PwC EKAER Tool informatikai megoldásnak köszönhetően az EKÁER bejelentésekkel 

kapcsolatos költség és az időráfordítás jelentősen csökken, valamint a manuális adatbe-

vitelből eredő hibalehetőségek is minimalizálhatóak. 

 

Amennyiben a programmal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon 

szokásos kapcsolattartó partneréhez, Farkas Gáborhoz (tel: +36 1 461 9173, e-mail: 

gabor.farkas@ hu.pwc.com), vagy Gergely-Tóth Tamáshoz (tel: +36 1 461 9894, e-mail: 

tamas.gergely-toth@hu.pwc.com). 
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PwC EKAER Tool is designed to assist the 

administrative work of companies that fall 

under the obligation to make data submis-

sions in the Electronic Public Road Trade 

Control System (EKAER). 

This user-friendly software converts ERP 

generated and any kind of data source into 

well-formed XML to communicate with the  

 official interface of the EKAER, helps modifying, finalizing or deleting reports, and it pro-

vides an easy-to-handle interface for the users to query pending reports. The language of 

the software is Hungarian, please forward this e-mail with the detailed description to 

your Hungarian colleague. 


