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Nincs két egyforma 
gyártó cég!
Minden gyártó cég más és más. Mindenhol más folyamatok, más nyomonkövetési rendszerek, más 
problémák jellemzőek, mások az igények – a különbségek összességében pedig minden esetben 
személyre szabott megoldást követelnek. 15 évvel ezelőtt könnyedén áttekinthető volt a piacon elérhető 
gyártórendszerek kínálata. Mára annyi különböző szoftver közül választhat, hogy akár hónapokat is 
eltölthetne a demók böngészésével anélkül, hogy az összes lehetőséget számításba venné. 

Ennek a dokumentumnak nem célja felsorolni a Magyarországon elérhető gyártó, termelésirányító 
rendszereket. Sokkal inkább célja az, hogy felkészítsen arra, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni 
egy gyártó szoftver bevezetése előtt.

Összeszerelő üzemek
Az összeszerelő üzemek más gyártó cégektől vásárolt 
alkatrészek összeállítása, összeszerelése révén állítják 
elő termékeiket. Ezeknél az üzemeknél nagyon kicsi 
a termelési munkafolyamat-kezelés igénye, viszont 
kiterjedt operatív tervezési funkciókra van szükség.

Rendelésre gyártás
Ezek a vállalatok a fogyasztói igényeknek megfelelően 
alakítják termelésüket, teljesen új termékeket állítanak 
elő, vagy jelentős változtatásokat végeznek kész 
termékeken. Ilyen környezetben a legfontosabb cél, 
hogy egyrészről a termék előállítása szigorúan kövesse 
a tervet, más részről pedig pontos követhető legyen az 
előállítás költsége.

Egyedi gyártás
Ezeknek a gyártóknak ritkán kell ugyanazt a 
terméket kétszer pontosan ugyanúgy előállítani. 
Egy műhelyrendszerű üzem projektalapú anyag- és 

munkaerő-költség meghatározás szerint dolgozik, 
különösebb ismétlődések nélkül.

Folyamatos gyártás
Ezek a vállalatok tömegtermelést végeznek. 
Általában kevés típusból nagy sorozatokat állítanak 
elő. Ebből adódóan a szükséges alapanyagok és 
késztermékek mennyiségének becslése elég komplex 
folyamat. Foglalkozhatnak ugyanannak a terméknek 
sorozatgyártásszerű előállításával, vagy projekt alapon 
egyedi kötegek gyártásával is.

Diszkrét gyártás
A diszkrét gyártás lényege, hogy a termelési folyamat 
egyes műveleteinek sorrendje nem kötött, az egyes 
alkatrészek előállítása időben párhuzamosan, vagy 
egymástól függetlenül is folyhat. Ebben az esetben 
lehetőség van széles terméksála egyidejű előállítására, 
és az egyes alkatrészek, félkész termékek tetszőleges 
időpontú felhasználására. (pl. gépalkatrészgyártás, stb.) 

Funkció Összeszerelő 
üzemek

Diszkrét 
gyártás

Egyedi 
gyártás

Rendelésre 
gyártás

Folyamatos 
gyártás

Darabjegyzék a a a * a
Automatikus anyagfoglalás - a a * a
Gyártási rendelés - a a a a
Anyagszükséglet tervezés (MRP) - a a a a
Összeállítás a a a a -
Műveletterv - a a a a
Főgyártási terv (MPS) - a a a a
Project elszámolás/könyvelés - - a a -
Folyamatos leltár a a a - a
Széria-/Adagszám - követés a a a - a
Raktárhely kezelés - a a - a
* Rendelésre gyártás esetén a cégtől függően lehet szükséges a darabjegyzék vagy az automatikus anyagfoglalás használata



XAPT Hungary Kft.  | 2

Hogyan válasszunk megfelelő gyártó szoftvert?

Milyen típusú költségekkel kell 
szembenéznie egy gyártó szoftver 
bevezetése során?
Egy gyártó rendszer bevezetésének előnyei jól ismertek, sőt, ezekről az előnyökről a 
szakirodalom is részletesen beszámol. Mégis, adott esetben nehéz lehet a cégvezetést 
meggyőzni, hogy a nehezen kitermelt profit egy részét egy új rendszer beruházására 
fordítsák. Mindenképpen készítsen megtérülési (ROI) elemzést, hogy ezzel is segítse a 
vállalatvezetést az új rendszer beruházására fordítandó források elkülönítésével kapcsolatos 
döntéshozatalban! Csoportosítsa a költségeket típusuk szerint!

Licensz költségek
Ide tartoznak a szoftver megvásárlásának és karbantartásának költségei, valamint azoknak a különböző 
bővítményeknek és csomagoknak a díjai, amelyek a rendszer személyre szabásához szükségesek. A 
megvásárlásból adódó kiadások nagyban eltérhetnek, attól függően, hogy hányan fogják használni a 
rendszert és mennyire komplex folyamatokat kell leképezni. A legmegbízhatóbb gyártó és vállalatirányítási 
rendszerek ára 10 felhasználó felett már milliós nagyságrendet jelent. Az ehhez kapcsolódó éves 
karbantartási költségek a körülbelül a licensz ár 15%-ától indulnak.

Hardver költségek
Ebbe a kategóriába a számítógépek, alkatrészek, hálózati eszközök és nyomtatók tartoznak. A költségek 
nehezen megbecsülhetőek a szoftver kiválasztását megelőzően. Valószínűleg a legtöbb szükséges hardveres 
eszköz már rendelkezésére áll, de elképzelhető, hogy az új rendszer igényeinek kiszolgálásához bővítenie kell 
majd szerver- illetve tárolási kapacitását. Egy megfelelő minőségű rendszer minimális hardver igényének a 
ma megvásárolható alapszintű laptopoknak már megfelelnek.

Tanácsadási költségek
A rendszer bevezetési módjának megválasztásához és a bevezetés megtervezéséhez olyan partnert kell 
találnia, aki egyrészt rendelkezik tapasztalt tanácsadóval, másrészt vannak olyan referenciái, akik biztosítják 
Önt a megfelelő szakértelemről. A 9. oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb szempontokat egy szakértő 
tanácsadó kiválasztásához.

A tanácsadói díj változik a bevezető cégek függvényében, és mértékét jelentősen befolyásolja az is, hogy 
mekkora saját erőforrást von be a cég a bevezetésbe, és mennyire hárítja át a többletmunkát a külső 
szakértőkre. Tervezzen legalább 40 nap tanácsadói munkával!

Túlóra költségek
Az új rendszer bevezetésekor Önre és munkatársaira a szokásosnál nagyobb munkateher nehezedik. 
Elképzelhető, hogy többlet munkaerőt is alkalmaznia kell egyes adminisztratív feladatok ellátására, vagy 
adott esetben túlóra vállalására kell kérnie alkalmazottait. Az új rendszert használó minden projektben 
résztvevő alkalmazott után tervezzen átlagosan napi 1-2 óra pluszmunkával!

Tréning költségek
Markánsan nem különül el a bevezetési szolgáltatástól, és kb. a bevezetési idő 15%-a. Egy jó tréning kincset 
ér, és záloga egyben a projekt sikerének is. Nagyon sok költséges hibakeresésre fordított órától kímélhet meg 
önmagát. Ezért mindig figyeljen arra, hogy ezt az időt a bevezető cég ne fordítsa másra, és vegye komolyan.

Megváltozott ügyviteli folyamatok költsége
Az új gyártó rendszer eredményeképpen számolni kell azzal, hogy a jelenlegi ügyviteli folyamatokon 
változtatni kell. Ez igényelhet más területeken is beruházást. Pl.: vonalkódos vagy RFID rendszer bevezetés, 
vonalkód nyomtató, címkék költségei, gyártóberendezések és az ERP rendszer összeköttetése stb.
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Hogyan csökkenti a költségeket egy jó 
gyártó szoftver?
Ha összeadja a költségeket, a beruházással kapcsolatos kiadások gigászinak tűnhetnek. 
Fontos azonban, hogy a megtérülési mutatókba a rendszer használata által megvalósuló 
megtakarításokat is számítsa bele! Bár az eredmények a fejlesztés céljától és a 
munkamódszerektől függően cégenként jelentős különbségeket mutathatnak, egy jó 
rendszer mindenképpen számottevő megtakarítást biztosít. Az alábbiakban bemutatjuk, 
hogy mely területeken csökkentheti költségeit!

Kisebb készletveszteség!
Tapasztalatunk szerint, a bevezetés után a legtöbb cég 10-30% között takarít meg készlettartási költségeken. 
A megtérülés-számítást könnyen elvégezheti, ha ismeri jelenlegi készleteinek hozzávetőleges értékét. Lehet, 
hogy meglepőnek találja, de sok vállalatnál akár már hónapokon belül is megtérülhet egy új gyártórendszer 
bevezetése.

Alacsonyabb önköltségi szint a hatékonyabb beszerzésnek köszönhetően!
Pontosabb előrejelzések készítésével tervezhetőbbé válnak a beszerzési folyamatok, ezzel elkerülheti a 
hirtelen felmerülő igényből vagy a rendelés kisebb mennyiségéből adódó beszerzési árnövekedéseket. 
Ügyfeleink tapasztalatai alapján, a keresett termék függvényében az alkatrészek költségei akár 10%-kal, sőt 
akár nagyobb mértékben is csökkenthetők! A hirtelen igényből adódó árnövekedés költségtöbblete 90%-kal, 
a szállítási költségek pedig legalább 10-50%-kal visszafoghatók.

Hatékonyabb munkavégzés!
A jobb tervezésnek és az adatok könnyebb hozzáférhetőségének köszönhetően munkatársai a felesleges 
adminisztrációs terhek helyett valódi értékteremtéssel tölthetik az idejüket. Egy új gyártó rendszernek 
hála, a jobb időbeosztás féket szabhat a túlórában végzett munkának, és gyakran drasztikus mértékben 
csökkentheti az adminisztrációval járó költségeket is. A vállalat tevékenységétől, és a túlórapótlék 
mértékétől függően akár 5-20%-kal csökkenthetőek a foglalkoztatási terhek.

Megrendelői szokások elemzése!
Minden cég alapvető célja, hogy ügyfelei elégedettek legyenek termékeivel és szolgáltatásaival. Egy 
jó gyártószoftver bevezetése után pontos képet kaphat ügyfelei megrendeléseinek periodikusságáról, 
szezonalitásáról, gyakoriságáról. A vevői szokások pontos megismerése után felkészültebben szolgálhatja ki 
ügyfeleit, elkezdhet készletre termelni, ezáltal a töredékére csökkentve a megrendeléstől a kiszállításig eltelő 
időt.
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A szoftverforgalmazók listájának leszűkítésével 
egy időben elkezdheti közelebbről is megvizsgálni 
a szolgáltatókat, hogy összehasonlítsa, melyikük 
felel meg legjobban elképzeléseinek. Tegye fel a 
következő kérdéseket, és szűkítse tovább a listát 
azoknak a szereplőknek a kizárásával, amelyek 
nem illeszkednek tökéletesen az Ön gyártási 
követelményeinek hosszú távú stratégiájába!

1. Milyen gyártó modulok vannak a 
csomagban?

Összeszerelő üzemeknek azt javasoljuk, hogy 
olyan terméket keressenek, amelyek tartalmaznak 
darabjegyzéket (BOM), vagy termékkonfigurálás 
komponenseket. Egyedi gyártást alkalmazó 
üzemek esetén fontos szempont az anyaglisták 
támogatása mellett az anyagigény tervezés (MRP) 
és gyártási erőforrás tervezés (MPS) funkciók 
megléte. Rugalmas gyártásra berendezkedett és 
műhelyrendszerű üzemek esetében valószínűleg 
mindezen funkciók mellett szükség lehet 
projektalapú költségbecslési és nyomonkövetési 
komponensekre is. 

2. Részét képezik-e az alap számviteli 
modulok is a csomagnak?
Alapvető fontosságúak az alábbi modulok: 

• általános főkönyv,

• tartozások,

• követelések,

• megrendelések,

• értékesítés,

• és egy szilárd lábakon álló készlet ellenőrzés 
modul.

 
Praktikus lehet továbbá megtudni az egyes kiszemelt 
szolgáltatóktól, hogy tudnak-e biztosítani olyan 
további modulokat is, mint a bérszámfejtés, a tárgyi 
eszközök, banki interfész, házipénztár, ABEV kitöltő 
illetve egyéb vertikális modulok.

Ellenőrizze, hogy az darabjegyzék/receptúra, 
műveletterv és a gyártási rendelések stabilan 
kapcsolódnak-e a készlet ellenőrzési és az 
értékesítési modulokhoz! Az darabjegyzék 
meghatározása közben meg kell, hogy tudja tartani 
a készletezett tételeket, és az darabjegyzék alapján 
leadott rendeléseket be kell, hogy tudja állítani 
rendelés bevitel során.

3. Hogyan kezeli a rendszer az 
adatbevitelt?
Fontos, hogy számításba vegye azt is, mennyire 
alaposan követi nyomon a rendszer a kritikus 
munkaterületeket. Vezetőként, figyelemmel tudja-e 
kísérni a termelési folyamatok alakulását, ha 
minden kapacitását az alkalmazottak munkájának 
irányítására fordítja? Tudja-e ellenőrizni, hogy 
át lett-e tényleg véve a készlet, és ha igen, eléggé 
megbízhatóak-e a számítások az anyagigény 
előrejelzés készítéséhez? 

Az adatok begyűjtése a gyártásban éppen olyan 
mértékben hasznosul, mint a könyvelésben. 
A létfontosságú adatok bevitelének módja 
meghatározza a termelés ütemezésének előre 
jelezhetőségét. Az adatbegyűjtés fontos része egy 
teljes körű vállalati megoldásnak, különösen, ha a 
vállalat, gyártási erőforrás tervezést igényel.

4. Miben egyedi az adott szoftver a 
piacon?
Milyen kulcsfontosságú funkciók különböztetik 
meg ezt a terméket a többitől? Mielőtt elkezdené 
részletesen taglalni vállalata működését, próbálja 
megtudni, mit tart a fejlesztő cég a terméke 
erősségeinek! Így sokkal közelebb kerülhet ahhoz, 
hogy megtudja, fejlesztenek-e termékeket olyan 
cégeknek, mint amilyen az Ön vállalata is!

5. Gyakran tesz-e közzé frissítéseket és 
frissítési forgatókönyvet a szolgáltató?
A gondos szoftverszolgáltatók gyakran frissítik 
rendszereiket, hogy új funkciókat és probléma-
kezelési kiegészítéseket kínálhassanak 
viszonteladóik és ügyfeleik számára. A programozás 
azon kevés iparágak egyike, ahol a teljes ár 
töredékéért válthatjuk a mindig legújabb, 
legmodernebb verzióra termékünket. 

De jó is lenne, ha minden évben elmehetnénk 
például az autókereskedőhöz, hogy építse bele 
autónkba a legújabb modell funkcióit! A legtöbb 
áru esetében teljesen új terméket kell vásárolnunk, 
vagy meg kell elégednünk a régivel. Egy gondos 
szoftverforgalmazó gyakran ad ki frissítéseket, 
méltányos áron.

6. Biztosít-e a szolgáltató szoftver-
karbantartást?
Vásárlás előtt győződjünk meg a felől, hogy a 

15 kérdés, amelyekkel sarokba 
szoríthatja a szoftver bevezető 
cégeket!
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szoftverforgalmazó rendelkezik-e karbantartási 
lehetőséggel, amely mindig hozzáférést biztosít 
számunkra a legfrissebb frissítésekhez. Ideális 
esetben a licensz vásárlási ár általában mintegy kb. 
15%-áért folyamatos frissítéseket, fejlesztéseket 
biztosíthat a szoftverhez. Ez is tükrözi a fejlesztő 
folyamatos elkötelezettségét a vásárlói elégedettség 
és a termék iránt.

7. Fejleszthető-e tovább a rendszer?
Ha nem biztos benne, hogy a rendszer a vállalata 
növekedéséből eredő igényekkel is megfelelően 
tudja majd tartani a lépést, a következő kérdések 
segíthetik a döntéshozatalban: 

• Milyen módon képes szabványos 
kommunikációs csatornákon keresztül egyéb 
rendszerekhez kapcsolódni

• Milyen módon használható a rendszer a 
vállalati környezeten kívül?

8. Milyen jelentés típusokat kínál a 
rendszer?
A rendszernek képesnek kell lennie a releváns 
információk könnyű kiszűrésére. Egy adatbázis 
fájlokkal dolgozó rendszer elméletileg végtelen 
jelentési kapacitással rendelkezik. Kérjen jelentési 
mintafájlokat, hogy jobban megismerhesse a 
rendszer lehetőségeit! Az alapvető jelentések mellett 
a terméknek olyan funkcióval is rendelkeznie kell, 
amely biztosítja, hogy programozó tudás nélkül is 
előállíthatóak legyenek egyedi lekérdezések ipari 
szabvány jelentéskészítési eszközök segítségével.

9. Könnyen használható-e a rendszer?
Sok vásárló túlságosan kevés időt szán a szoftver 
praktikussági szempontú vizsgálatára. Mégis, 
a könnyű használhatóság jelentős mértékben 
befolyásolja a szoftverbevezetés minőségét. A nem 
kellően ergonomikus szoftverek frusztrálják a 
felhasználókat, így inkább mellőzik majd a rendszer 
használatát, vagy kézi megoldásokat alkalmaznak. 
Ha maximális termelékenységre törekszik, figyeljen 
arra, hogy mennyire könnyen tudják munkatársai 
használni a rendszert!

Olyan rendszert szeretne, amellyel gyors és hatékony 
lehet az adatbevitel? Ellenőrizze, hogy rendelkezésre 
áll-e például teljes képernyős szerkesztési 
mód, beágyazott súgó, illetve jól érthetőek-e a 
rendszerüzenetek! 

Arra is figyeljen, hogy a rendszer minden napi 
rutinban előforduló helyzetet kezelni tud-e! 
Egyszerű és érthető módon lehet-e például egy 
értékesítést rögzíteni? Ki lehet-e keresni egy 
eladó adatait, miközben épp egy számla vagy egy 
megrendelés feladásának kellős közepén jár? 
Kereshet-e egy termék törzsadataiban egy új gyártási 
megrendelés létrehozása közben? Hozzáadhatóak-e 
a készlethez új tételek egy gyártási megrendelés 

létrehozása közben?

10. Hogyan kezeli a rendszer az 
adatellenőrzést?
Ez határozza meg, hogy mennyire tudja megelőzni, 
hogy hibás adatok kerüljenek a rendszerbe. A 
programnak ki kell tudnia szűrni olyan hibákat, 
mint például ugyan annak a vevőnek vagy eladónak 
az ismételt rögzítése, a helytelen termékszámok, 
vagy az irreális mennyiségek és dátumok megadása. 
A rendszernek értesítenie kell a felhasználót a 
szokatlanul nagy mennyiségekről vagy egységárakról 
(bizonyos tételek esetén), és az értesítés mellett 
valószerűbb választási lehetőségeket is kell kínálnia!

11. Milyen dokumentáció jár a 
megoldás mellé?
A rendelkezésre álló dokumentáció mennyisége 
és minősége kitűnően tükrözi a szoftver 
minőségét is. Olyan szoftverforgalmazót 
keressen, amelyik az alap dokumentáció mellett 
többféle segédanyagot is kínál: CD-ROM-okat, 
gyakorlórendszert, képzési anyagokat, videókat, 
technikai útmutatókat. A világos, pontos és 
hasznosítható dokumentáció elkészítése időigényes 
folyamat. Azok a szoftvercégek, amelyek hosszú 
távú együttműködésre törekszenek ügyfeleikkel, 
kiemelkedően gondosan szerkesztett dokumentációs 
anyagot kínálnak a felhasználóknak.

12. Milyen képzési lehetőségek állnak 
rendelkezésre?
Bármennyire is jól értesült viszonteladótól vásárolja 
a terméket, senki sem tudhat annyit a termék 
működéséről, bevezetésének csínjáról-bínjáról, 
mint a program fejlesztői. Járjon utána, kínálnak-e 
hivatalos tréninglehetőséget az Ön és munkatársai 
számára!

13. Milyen fokú biztonságot garantál a 
rendszer?
Az érzékeny funkciók és jelentések jelszavas 
védettsége befolyásolhatja a program biztonsági 
szintjét. Ideális esetben meg kell, hogy tudja adni, 
hogy adott felhasználók, adott időben, milyen 
műveleteket hajthatnak végre. Egy jó rendszerben 
például beállítható, hogy egy összeszerelő operátor 
ne lássa az anyaglistákon a költségeket, a termelés 
tervezésében résztvevő munkatársak viszont igen.

14. Jelenleg hányan használják a 
választott szoftvert?
Ha a cég, amelytől vásárolni szeretne, már sok 
példányt adott el a rendszerből, valószínűleg jól 
csinál valamit. Az emberek a pénztárcájukkal 
szavaznak, így érdemes a népszerű termékeket 
alaposabban megvizsgálni. Hány cég/felhasználó 
használja a rendszert Magyarországon és a világon? 
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Egy szoftver széles körű telepítettsége garancia: 
biztosíték a felől, hogy a termék kiállta az idő 
próbáját, kivívta az Önéhez hasonló vállalatok 
elégedettségét, és értéket képvisel. A széleskörű 
elterjedtség a kiegészítő funkciók kínálatának 
növekedésével is jár. Ha népszerű egy termék, az 
kiegészítő szoftvereket, hasznos segédprogramokat, 
időben és földrajzilag kényelmesen elérhető tréning 
lehetőségeket és széles viszonteladói hátteret jelent.

15. Ne ígéreteket vegyen!
Egy kereskedő jövőre vonatkozó ígéretei nem mindig 
kellően megalapozottak. Csak olyan programot 
vásároljon, amely már a vásárláskor képes 
kiszolgálni igényeit! Mekkora összeg van elkülönítve 
a szolgáltató költségvetésében K+F feladatokra az 
értékesítés százalékában?

Azok a vállalatok nem képesek lépést tartani a 
technika fejlődésével, amelyek nem forgatják vissza 
termékfejlesztésbe az értékesítési bevételek legalább 
10%-át. Olyan szolgáltatótól vásároljon szoftvert, 
amelyik komolyan veszi, hogy mindig az aktuális és 
jövőbeli igényeket elégítse ki!

7 kérdés a megfelelő tanácsadó 
kiválasztásához
A tanácsadók rendkívüli szakértelemmel rendelkeznek: sokszor mentek keresztül ezen a 
folyamaton, így tanácsaik megfogadásával sok időt és erőfeszítést takaríthat meg. Egy jó 
tanácsadó segíthet a szoftver kiválasztásában, bármilyen hálózat vagy hardver telepítésében, 
és a rendszer határidőn belüli felállításában és elindításában.

Az ideális tanácsadó már részt vett korábban is az Önéhez hasonló cégek gyártórendszereinek telepítésében. 
Tapasztalataiból hasznos információkat meríthet. Egy szoftverfejlesztő cég szívesen ajánl olyan, 
telephelyéhez közeli viszonteladókat, akik dolgoztak már az Önéhez hasonló vállalatokkal. Érdemes lehet 
szakmai szervezetein, vagy a kamarán keresztül is tanácsot kérnie tanácsadójának kiválasztásához; kérje ki 
kollégák véleményét, hogy osszák meg Önnel tapasztalataikat!

1. Részt vett-e már a tanácsadó az Önéhez hasonló cég gyártórendszerének 
telepítésében?
Érdeklődjön vállalatméret, alkalmazotti létszám és szakterület iránt. Rendelkezik-e a tanácsadó 
referenciákkal? Kérjen elérhetőségeket a referenciákhoz, hogy személyesen is kikérhesse véleményüket, és 
információt kaphasson arról, hogy vállalatuknál hogyan zajlott az új rendszer bevezetése!

2. Milyen költségekkel jár további felhasználók vagy modulok hozzáadása a 
meglévőkhöz?
Az árak összehasonlításakor ne szorítkozzon az alapárra: tárja fel alaposabban a költségeket! A karbantartási 
és frissítési támogatás és az ahhoz kapcsolódó költségek mellett gondoljon arra is, hogy mennyibe kerül 
például további felhasználók hozzáadása!

Egyes csomagoknál kevesebbe kerül az összes modul, mint másoknál viszont megvezethetik a vásárlót 
a felhasználónkénti költségekkel. Más esetben a cégek viszonylag alacsony árakkal dolgoznak további 
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munkahelyek hozzáadása tekintetében, elég sokat kérnek viszont további modulok hozzáadásáért.

3. Ki végzi a technikai támogatást?
Az új rendszer bevezetését követően egy idő után szüksége lesz technikai támogatásra is. Kérdés, hogy 
érdemes-e közvetlenül a szoftver fejlesztőjét keresni vagy praktikusabb-e inkább a tanácsadóhoz fordulni.  
Ennek eldöntése gyakran a költségek felmérésével kezdődik. Tudja meg, hol milyen szabályok érvényesek a 
karbantartás, frissítések és szoftvertámogatás tekintetében! Gyűjtsön be világosan értelmezhető adatokat! 
Kérdezzen rá tanácsadójánál, hogy mire számíthat a támogatáshoz kapcsolódó programfuttatások közötti 
áttérési időszakokban! Egyes szolgáltatók frissítést támogató csomagokat is kínálnak az áttérési időszakok 
nehézségeinek áthidalásához.

4. Figyelmesen hallgatja-e meg álláspontját a tanácsadó?
Ez a faktor különbözteti meg leginkább az igazi értékesítési tanácsadót egy házalótól. Egy igazi értékesítési 
szakember addig nem tesz javaslatokat, amíg meg nem ismeri vállalatát és célkitűzéseit.

5. Világosan fogalmaz-e tanácsadója?
Kerülje azokat a viszonteladókat, akik szakzsargon használatával próbálják lenyűgözni, és rögtön az 
eszközökről és a program sokadlagos fontosságú funkcióiról kezdenek el beszélni. Egy megbeszélés során 
arra figyeljen, hogy milyen alkalmazásokat kínál a tanácsadó, és hogyan tudja segíteni, hogy ezeket az 
alkalmazásokat vállalata hasznosítsa. A részletek ismerete másodlagos!

6. Mérje fel, hogy együtt tud-e dolgozni a tanácsadóval!
A tanácsadóval heteken keresztül kell majd együtt dolgoznia! Sőt, ha tanácsadója vállalata fejlődésével 
továbbra is segítségére lesz a rendszer változtatásainak és bővítéseinek megvalósításában, akkor kapcsolatuk 
akár hosszabb távon is szoros maradhat. Olyan embert válasszon, aki vállalata filozófiájával és kultúrájával 
összeegyeztethető értékrend szerint dolgozik. Ne fojtsa el megérzéseit, ha egy tanácsadóval kapcsolatban 
bármiféle negatív előérzete támad! Olyan partnert válasszon, akiben meg tud bízni! 

7. Kínál-e a szolgáltató teljes körű oktató csomagot?
A szoftver bevezetése során szüksége lesz oktatási technikai támogatásra és sok más szolgáltatásra is. 
Keressen olyan viszonteladót, aki a projekt elejétől a végéig együtt dolgozik vállalatával!

Ne válasszon olyan partnereket, akik csak a szoftver eladására koncentrálnak!

 

6 ok, ami miatt új gyártórendszere 
kudarcot vallhat
1. A valóságtól elrugaszkodott elvárások a rendszer teljesítményével 
kapcsolatban
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a vállalat képessége és a kiválasztott gyártó rendszer funkciói legyenek 
összhangban. A rendszer által támasztott túlzott elvárás ugyanúgy gondot jelent, mint a túl kevés elvárás, 
amikor a bevezető cég nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mit szeretne.

Tudja pontosan, hogy az új rendszerrel mit szeretne elérni! Nem biztos, hogy egy Fordot érdemes vennie, 
ha 300 km/h-val szeretne száguldani, és annak se lenne sok értelme, ha kifizetne egy csomó pénzt egy 
Ferrariért, csak azért, hogy porosodjon a garázsban. Ha olyan funkciókat vesz, amelyekre nincs szüksége, az 
pazarlás. Készítsen egy részletes listát azokról a funkciókról, amelyekre tényleg szüksége van, és egészítse 
ki egy „jó lenne ha” listával! Azokat a gyártórendszereket részesítse előnyben, amelyek beépített fejlesztési 
pályát, és saját, ismerős adatok használatával tesztelhető próbaüzemet kínálnak a rendszer speciális 
funkcióinak kipróbálásához.
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2. A vállalat könyvelési, gyártási, tervezési és adatgyűjtési igényeinek felmérése 
sikertelen
Mielőtt bármilyen rendszert telepít, elemi fontosságú, hogy fordítson időt a vállalat igényeinek 
alapos felmérésére! Végezzen egy gyors felmérést a könyvelés, a gyártás, a tervezés és az adatgyűjtési 
részlegek igényeivel kapcsolatban! A folyamatnak ez a lépése kötelező! Ha a tervezés lépései során ezt 
elmulasztja, tízszeresen kell megfizetnie az árát a különböző kirakós darabok összepárosításáért. Kérdezze 
viszonteladóját, hogy van-e lehetőség tanácsadásra és képzésre közvetlenül a szoftverszolgáltatónál!

3. Hibás cikkszámozási rendszer
Vegyünk példának egy vállalatot, amely két forrásból rendel forgácsot. Még ha mindkét szállítónak is 
megvan a saját cikkszáma a tételhez, a vállalat nem megfelelően határozta meg saját cikkszám rendszerét. 
Ennek eredményeképpen a rendszerben úgy tűnik, mintha nem lenne készleten a termék, még ha a másik 
szállító forgács készletéből van is tartalék. A leltárellenőrzés beállításának több mint egy szállító esetén 
helyes és helytelen módja is van. Ha a program, amelyet használ, nem képes egyszerre több szállítót kezelni, 
nem lesz képes beállítani az ennek megfelelő leltárellenőrzést sem.

4. Az anyaglisták tartalmának ellenőrzése elégtelen
Minden anyaglistát már a kezdetektől pontosan kell vezetni, a tervezőktől kapott specifikációk alapján. 
Még ha elméletileg meg is van az anyaglista minden eleme, a valós mennyiségek nem mindig pontosan 
felelnek meg a rendszerben megadottnak, és ennek következtében az üzemcsarnokban dolgozók 
elkezdhetnek improvizálni összeszerelés közben. Kritikus fontosságú, hogy a tervezés és a gyártás 
hatékonyan kommunikáljanak egymással az anyaglisták megfelelő szerkezetével kapcsolatban, és hogy 
csak az arra felkészített személyek frissítsék az anyaglistákban foglaltakat a rendszerben. A gyártási 
műveletek nagyságrendjétől függetlenül, egy szilárd alapokon álló biztonsági rendszer korlátozza, hogy 
illetékteleneknek hozzáférése legyen a szoftver egyes kritikus funkcióihoz.

5. Pontatlan aktuális készletadatok
Egy integrált megoldás előnyei között tarthatjuk számon, hogy kiszűri a rendszerben megjelenő 
redundanciákat. Hátránya viszont, hogy a hibák összeadódhatnak. Ha az aktuális készletadatokba már a 
beviteltől kezdve számolási hiba kerül, a hiba az egész rendszerben újra és újra elő fog fordulni. A legkevésbé 
sem lenne szerencsés amiatt leállásra kényszerülni néhány napig, hogy egy fizikai leltár keretében megtalálja 
az eltéréseket, és újra beállítsa a készleten lévő mennyiségeket. Azok a gyártórendszerek, amelyek nettó-
változás fizikai leltár funkciókkal bírnak, segítenek a készletszámítási hibák javításában, anélkül, hogy le 
kellene állítani a termelést.

6. A tervezés és gyártás közötti nézeteltérések
Bármilyen rendszer bevezetése előtt elengedhetetlenül fontos, hogy a tervezési és gyártási részlegek egyet 
értsenek a cég céljait és azok elérésének módját illetőleg! Bármennyire is kifinomult rendszerrel dolgozik, 
ha nem biztosított a két részleg támogatása, akkor nem érhető el előrelépés. Dolgozzon ki tanácsadója 
segítségével egy részletes bevezetési tervet! Figyeljen arra, hogy a szoftver telepítését megelőzőleg a 
tervezési, a gyártási és a menedzsment részlegek is mind elkötelezzék magukat a terv mellett!

Segítünk egy jó gyártó rendszer 
kiválasztásában!
 
Termelésirányítási, pénzügyi és könyvelési rendszerek bevezetése előtt 
kérje ki szakértő tanácsadóink véleményét! Egy jól felépített kiválasztási 
folyamat már fél siker!

Rétköz u. 7.
1118 Budapest
Telefon: +36-1-889-2900
Fax: +36-1-889-2957
Email: info@xapt.com

A tanulmány a “How to Choose a Manufacturing System, Sage Accpac International, Inc.” című dokumentum felhasználásával készült.
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