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Tobbezren allnak keszentavmunkara, de az ad hoc
munkavegzeselszamolasaa hazaijogszabalyokmiatt
nem egyszerufeladat, ahogy az elektronikus szamla
" befogadasasem altalanos, kOlonosena nagyobb
I cegeknel es kozintezmenyeknel.A beszedfelismeres
§

-

A Gepelo.hu szolgaltatasa tavmunkara epul. Milyennek tartja a magyarorszagi
tavmunka kulturajat?
- Tapasztalataink szerint aki a felveteli
teszten megfelelt, azzal nagyon j61 lehet
dolgozni. A mienk azonban nagyon lazan
csatolt rendszer; korOIbe 10I ketezer regisztralt tavmunkasunknak nem fgerOnk
fix megbizast, es nem is varunk el foIyamatos rendelkezesre allast. Az egyes
megbizasokat, feladatreszeket azok kapjak meg, akik az adott idopi lIanatban elerhetok, es a legjobb penzOgyi feltetelekkel elvallaljak.
A tavmunkanal donto kerdes, hogyan

lehet a munka min6segerol- esetOnkben
a helyesfrasi ismeretekrol, precizitasr61 meggyozodni. Ahhoz, hogy valaki nalunk
eles munkat kapjon, komoly gepelesi es
helyesirasi tesztet kell elvegeznie.
- KUlftildi tisszehasonlftasban milyennek lalja a magyar tavmunka helyzetet?

pedighagymegkfvannival6tmagautan.

matizalni. Milyentapasztalataik vannak a
beszedfelismeressel?
- Hiabaerkezika hangfelveteldigitalis csatornakon,a hang minosegenem
elsosorban az atvitelen, hanem a felvetel
korOlmenyeinmulik. Peldaul ha egy heIyisegben tizen sz61alnakmeg, de nem
tizcsatornas studi6technikaval rogzftikaz
elhangzottakat, nem lehet tokeletes eredmenyt elerni. A szamit6gepes beszedfelismero rendszerekroltudni kell, hogy ha
minden korOlmenytOkeletes,azaz ismert
a beszelo szemelye, ismert a tema, kozel studi6minosegGa hanganyag, akkor
lehet 90 szazalek korOlipontossagot elerni. Amint ezekb61a feltetelekb61akar
csak az egyik is romlik, az automatikus
beszedfelismeres pontossaga 50-60-70
szazalekra esik vissza, s igy komoly human ut6munkalatokra

van szOkseg.
Nagyon j61 hasznal- Lenyegesen nehezkesebb a szerzodehat6 ezzel szemben,
ses feltetelek megteremtese, kOlonosen, ha a cel csak a hangha valaki ad hoc tavmunkat vallal. Nem anyag kereshetove te- I
varhat6 el, hogy a munkavallal6k mind- tele. lIyen terOleteken
egyike vallalkozasi ismeretekkel rendel- az sem nagy baj, ha a
kezzen, a nem rendszeres munkavegz€s hangfelvetel min6sepedig komolyadminisztraci6valjar a meg- ge nem tOkeletes. A kereses soran fontosbfz6szamara.
nak talalt reszeket ut6bb human munka- Tudtommala Gepelo.hu "faltol falig" val Ie lehet frni.
online muktidik: elektronikusan ttiltheto
- Visszaterve az elektronikus csatorna
fel a hanganyag, elektronikusan lehet fi- utolso szakaszara, az elektronikus fizeteszetni a legepelt sztivegert,es a hang frott re: felmeresek szerint azzal meg mindig
sztivegge alakftasat is igyekeznek auto- hadilabon allunk. Vagy nem?

- Tobbnyirecegekkel kerOIOnkkapcsolatba, a cegeknel pedig a banki atutalas a jellemz6fizetesi m6d. Meglehet6sen
vegyes tapasztalataink vannak viszont
az elektronikus szamlak befogadasar61.
Ez kOlonosenaz olyan vallalkozasoknak
okoz kellemetlenseget, amelyeka mienkhez hasonl6an alacsony profitratavalmGkOdnek: nem mindegy, hogy a szamlat
ki kell-e nyomtatni, postara kell-e adni.
A jogszabalyokertelmeben az elektronikus szamla kiallit6ja koteles el6zetesen
egyeztetni a szamla befogad6javal az
elektronikus szamla fogadasar61.Tapasztalataink szerint a maganszemelyek, a
kis- es kozepvallalkozasokminden problema nelkOI befogadjak az elektronikus
szamlakat, ellentetben a nagyobb cegekkel es az allami szervezetekkel, ameIyeknel szigorubbak a
szamviteli el6irasok,
vagy a konyvelok nincsenek berendezkedve
az elektronikus szamlak feldolgozasara.
- Ugy veli, ez az uzleti modelljuket is probara teszi?
- Ez ta/an tul eros kifejezes, hiszen
ugyanazt a szamlat allftjuk ki ugyanazzal a tartalommal, csak nem e-mailben
kOldjOkel a pdf-et, hanem borftekbateszszOk. fgy azonban gepelesi munkankent
par szaz forinttal n6neka koltsegeink.
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