
TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA

Internet, e-ellátási lánc irányítás
és a virtuális valóság – a hatékony termelési
logisztika eredményességi tényezői

Az információs és távközlési (kommunikációs) technikák fejlődése új
lehetőségeket nyit meg a gyártás számára. Az elektronikus keres-
kedelem (e-commerce), a B2B (business-to-business, üzletközi al-
kalmazás), az ellátási lánc irányítás (supply chain management), a
távszolgáltatások (teleservice) és a távmunka (teleoperation) napja-
inkban az érdeklődés középpontjában álló fogalmak. Ezek azt mu-
tatják, hogy az internet és az intranet egyre nagyobb jelentőségűvé
válik a gyártóipar számára.

Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni ezt a fejlődést, a gyártás bővebb értelmezé-
séből kell kiindulnunk. A gyártás az ügyfélnél kezdődik és a termék újrahasz-
nosításával végződik. A teljes folyamatláncban új értékképzési lehetőségek
rejlenek, amelyek kihasználásával a termékek az ún. teljes életciklusuk során
a gyártó hálózatának felügyelete alatt maradnak. Valamennyi ilyen irányú fej-
lesztés és jövőbeli elképzelés alapja kétségtelenül az új kommunikációs tech-
nikák innovációja és gyors elterjedése. Mindezek jelentős versenyelőnyöket
biztosítanak a globális piacon (1. ábra).

A kutatások központjában az alábbi témák állnak:
• elektronikus kereskedelem: a gyártó és az ügyfél közötti szorosabb

kapcsolat és a megrendelési adatokba való betekintés biztosítása
elektronikus termékkínálati rendszer segítségével;

• ellátási lánc irányítás: a beszállítói lánc integrációja hálózatképzési
eszközökkel;

• virtuális hálózatok létrehozása: a beszállítótól a rendszerszolgáltatóig
terjedő partnerek összekapcsolása;

• valamennyi értékesítés utáni szolgáltatás értékképzési láncba kap-
csolása: a távszolgáltatástól az üzemen belüli tevékenységek össze-
kapcsolásáig;

• megosztott fejlesztés, terméktervezés és gyártás nyílt hálózatokban.
A fent vázolt lehetőségek kihasználása több vállalat között megosztott

gyártási folyamat (hálózatos gyártási struktúrák) kialakításához vezet. A vál-
lalatok számára az ebbe a hálózatba integrálódás azt jelenti, hogy a gyártás
alapú értékképzésük egyre szűkebbé válik. Ennek az értékképzési veszteség



nek a kiegyenlítése érdekében a vállalatok kínálatukat egyre nagyobb mérték-
ben szolgáltatásokkal bővítik.
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1. ábra A termelésmenedzsment elemei

A vevők és a beszállítók közötti kapcsolatok a nagyértékű termékek
rtásakor válnak intenzívebbé, és az összes üzleti folyamat integrációjába

kolhatnak, miközben az olcsóbb termékeknél a kapcsolatok gyengébbekké
nak. Ha tekintetbe vesszük a már sok vállalatnál tervezési és üzemeltetési
okra telepített integrált vállalatirányítási (ERP) rendszereket, azonnal lát-
k, hogy ezek alkalmatlanok a megrendeléskezelések elvégzésére hálóza-
 gyártási struktúrákban. Ezeket a rendszereket ki kell egészíteni az ún. el-
si lánc irányítás rendszerekkel, amelyek felépítésüknél fogva alkalmasak

nek a feladatnak az ellátására.
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férést új piacokhoz (1. táblázat és 2. ábra). Az ügyfelek új termékek és szol-
gáltatások iránti igénye folyamatosan nő és változik, az internet használata a
vállalatok számára a költségek optimalizálását és új megoldások alkalmazását
teszi lehetővé. Példaként jelölhetjük meg a beszállítói piac globalizációját
elektronikus piacterek révén, új beszerzési források és utak feltárását, vala-
mint az ellátásban a teljes beszerzés elektronizálását (e-procurement, illetve
e-sourcing), a virtuális gyártást (3. ábra), a gyártás igényeihez igazodó ellá-
tást, az e-fulfilment megoldásokat a megrendeléskezelésben és a beszállítás-
ban, illetve az értékesítés utáni e-szolgáltatásokat (e-services). További pél-
dák a felhasználói szoftverek hálózatos alkalmazása, pl. a vállalatirányítási
vagy ellátási lánc irányítási rendszerek elérése közvetlenül a hálóról. Ezek a
tevékenységekből fejleszthető tovább különösen a jelentős költségigényű A-
és B-termékek esetében az ellátási lánc, vagy egy gyártó, illetve logisztikai
hálózat üzleti partnerei közötti átfogó együttműködés, azaz az e-ipari üzletvitel
hálózatos irányítása. E hálózatok közös tulajdonsága a közép- és hosszú távú
igény- és kapacitástervezésben való szoros együttműködés, valamint az üzleti
folyamatok részleges integrációja.

1. táblázat
Funkciók és szolgáltatások az interneten

Működési mód: globális, nyílt számítógépes hálózat (csillagpontos), nincs benne
hierarchia

Szolgáltatások: elektronikus levelezés (e-mail), világháló (www), adatok, szövegek,
grafikus állományok, hang- és képanyagok továbbítása

Szabványok: TCP/IP; a világhálón: HTML, XML
Beépített funkciók: kereső rendszerek (Yahoo, AltaVista, WEB stb.), adatbázisok,

elektronikus piacok, üzleti partnerek (B2C, B2B, C2C)
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3. ábra A virtuális vállalat

A C-termékeknél a ma még túlnyomórészt kötött szállítási kapcsolatokat
a vállalatok között (end-to-end supply chain) egyre inkább felváltják a globális
elektronikus piactereken végrehajtott beszerzési folyamatok (e-procurement).
Különösképpen az autóipar és az autóalkatrész-beszállítói ipar területén épül
ki manapság egyre több ilyen hálózat. Ezeknek az elektronikus piactereknek a
központjában a kereskedelem áll, és nem a logisztika tervezése és optimali-
zálása. A piacterekhez csatlakozással az autóipari vállalatok olyan piaci elő-
nyökhöz jutnak, mint pl. a megrendelések közös kezelése vagy a részvétel a
börzéken. A beszállítók szempontjából az elektronikus piactér vonzereje töb-
bek között abban rejlik, hogy a kisebb vállalatok világméretű elosztási hálózat
nélkül is képesek egy globális piacon megjelenni. Az ügyfelek és a beszállítók
közötti üzleti folyamatok vonatkozásában a közös elektronikus kereskedelmi
felület rövidebb átfutási időket eredményez (4. ábra).

A fentiekben vázolt üzleti formák számos vállalatnál oda vezettek, hogy a
saját gyártási értékképzési folyamatok egyre szűkebbé váltak. Ennek a gyár-
tási értékképzési veszteségnek a kiegyenlítésre a saját kínálatot szerviz- és
egyéb szolgáltatásokkal bővítik ki. Ilyen fejlesztések találhatók például a sze-
mélygépkocsi-kereskedelemben, ahol már hosszabb ideje nem csupán az új
járművek értékesítéséből származik a bevétel, hanem egyéb szolgáltatások
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ból is. Ezek kiterjednek a járművek lízingjétől a vállalatok teljes járműállomá-
nyának karbantartásáig.

4. ábra Az M3-as részprojekt: ellátási lánc me
az elektronikus kereskedel

Az olyan kereskedelmi vállalatoknál, mint a
évek óta gyakorlattá vált, hogy a beszállítók, mi
konszern eladóteréig szállítják, és vállalják a fele
Az ilyen jellegű koncepciók a FELEL (Fogyasz
Lépések = Efficient Consumer Response, ECR)
nyított készletezési (Vendor Managed Inventor
meg. Ilyen jellegű fejlesztések nemcsak a fogya
figyelhetők meg. Egyre szélesebb körben bővítik
beruházási iparban is tevékenységeiket, járuléko
ható, hogy gép- és berendezésgyártáson kívül s
ben szolgáltatási kínálatát kiterjeszteni termékei
meltetésére és az ezzel kapcsolatos egyéb szolg
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5. ábra Az anyagáramlás- és informatikai
menedzsment

Hálózatos, virtuális gyártás
A megrendelésre gyártás, mint gyártási koncepció, ma már számos mű-

szaki fogyasztási cikket előállító vállalat számára valóság, amelyek egyrészt
katalógus szerinti termékeket kínálanak, másrészt az ügyfelek igényei szerint
kialakított termékeket gyártanak. A kereskedelmi fogyasztási cikkek területén
ezek a folyamatok olyan mértékben válnak integrálttá, hogy az egyes eladói
és vásárlói változtatások az üzletmenetben a megrendeléseknek egészen a
gyártókig való visszanyúlását eredményezik. Ha a termékek összetettek és a
gyártási hálózat sokoldalú, akkor a hagyományos megoldások már nem mű-
ködnek. Az átfutási idő jelentős mértékű rövidülésének előfeltétele a logisztikai
utak lerövidítése (6. ábra). Ez néhány személygépkocsi-gyártónál oda veze-
tett, hogy egyes beszállítók saját gyártásukkal az autógyártás közvetlen kö-
zelébe települnek. A just-in-time elvű szállítások megvalósításához informá-
ciótechnológiai integrációt hoznak létre.

A jövőbeli gyártási folyamatok vízióját, amely az egyes üzleti folyamatok
önállóságán és ezek nyílt rendszerbe kapcsolásán és integrációján alapul, az
információs és távközlési technika révén, megrendelésre gyártásnak (Manu-
facturing on Demand) nevezhetjük. Az üzleti folyamatok decentralizált, önálló
szolgáltatási egységekként, funkciókra szakosodott vállalatok formájában mű-
ködnek. Ezek a szolgáltatási egységek hálózatba, ún. virtuális vállalati szövet-
ségekbe szerveződnek. E szövetségek az adott ügyfél–szállító viszonylatban
a TQM (Total Quality Management, teljes körű minőségbiztosítási rendszer)
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elv szerint működnek. A hálózat a szállítótól az ügyfélig terjedő teljes folya-
matláncot lefedi. A gyártás kizárólag az ügyfelek megrendeléseire történik.

6. ábra Modellezési szint, alapkoncepció

A megrendeléskezelés során több egymás utáni és egymással párhuza-
mos folyamatláncban valósul meg (2. táblázat). Számos vállalat esetén mind a
beszállítók, mind a saját gyártási folyamatok hálózatosan fonódnak össze,
úgyhogy valamennyien a lehető leggyorsabban legyenek képesek igazodni a
megrendelésekhez. A személygépkocsi-gyártásban pl. húsz beszállító tevé-
kenységét is össze kell hangolni egyetlen láncban, amíg az alkatrészekből a
végtermékbe közvetlenül beépíthető részegységek lesznek. Ezen az ipari te-
rületen, éppúgy, mint más olyan ágazatokban is, amelyek közvetlenül, elosz-
tóraktár nélkül szállítanak az ügyfeleknek, a szállítási határidők ma a piacon
meghatározó tényezővé váltak. A megrendelés szerinti gyártás a gyártó háló-
zatokban tartósan megváltoztatja a vállalati struktúrákat. A megrendelésre
gyártás részaránya megemelkedik, ami rugalmas, mozgékony vállalati egysé-
geket feltételez. Az erőforrásokat rövid határidőkkel illesztik az igényekhez. Az
ilyen típusú gyártásnál fennáll annak a veszélye, hogy a közép- és hosszú tá-
vú célkitűzéseket kevéssé veszik figyelembe. Ezért válik szükségessé, hogy a
vállalati szervezetet egy globálisabb rendszerbe integrálják.
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2. táblázat
Megrendeléskezelési megoldások az elektronikus

kereskedelemben

 Az információ- és áruáramlások modell alapú tervezése, optimalizálása és végrehajtása
 Öntanuló irányítási rendszer, önmagát optimalizáló folyamatirányítás
 Helyzet (in-situ) szimuláció
 Az irányítási stratégiák adott helyzettől függő megválasztása és alkalmazása
 A központi összehangolású (centralizált), illetve az osztott (decentrális tervezésű)

irányítás pillanatnyi helyzettől függő megválasztása
 Hierarchikus jogosultsági rendszer
 Több szinten futó modellezés
 A hálózati elemek (illesztések, adatcsere) gyors (Plug & Play) telepítése
 A pillanatnyi helyzet elemzésén alapuló irányítástechnika

Ezeknek a hálózatoknak a legfontosabb illesztési partnerei a termékfej-
lesztők, a beszállítók, a termelést kivitelezők és az ügyfelek. Megvalósításuk-
hoz sikeres termelésirányítás és termékmenedzsment, ellátási és elosztási
lánc irányítás szükséges, hogy a keletkezett információkat hatékonyan készít-
hessék elő és dolgozhassák fel.

A megrendeléskezelést az ügyfelek igényei szerint és a megfelelő piaci
szegmensre irányultan alakítják ki. A kapacitásoknak a kereslethez való időle-
ges igazítása külső egységek bevonását igényelheti, amelyeket virtuális ele-
mekként kapcsolhatók be. Ezért a vállalatoknak már viszonylag korán tisztá-
ban kell lenniök azzal, hogy milyen szolgáltatási egységek vagy beszállítók
alkalmasak a hálózatba kapcsolódásra. 

Az e-ipari üzletvitel megváltoztatja a struktúrákat
és a végrehajtási folyamatokat

Az e-ipari üzletvitel a vállalatok számára megnyitja annak a lehetőségét,
hogy egyidejűleg fejlesszék a rendszer felépítését és működését új, összetett
beszállítói láncok és hálózatok kialakításával.

A mai szervezeti modellek többnyire tíz évnél is idősebbek, és abban az
időben alakultak ki, amikor a nagy vállalatok elsősorban vertikálisan kapcso-
lódtak össze. A különféle újabb koncepciók ellenére az utóbbi tíz évben az
üzleti folyamatok újjászervezése, illetve a fraktális vállalat alkotják még mindig
a funkcionális struktúrák tekintetében a fő vonalat. Ez számos esetben törés-
hez vezet az egyes üzleti folyamatokat támogató funkcionális területek között,
aminek főként emberi okai vannak, és nem az információtechnológiai rendsze-
rek és infrastruktúrák okozzák. Így például a szállítási megállapodásokat (ha-
táridő- és szállítási mennyiség változtatásokról, csomagolási előírásokról) az



értékesítés nem adja tovább a megrendeléskezelés folyamatát végzők számá-
ra. Ennek következtében könnyen adódnak szállítási eltérések vagy hibás
szállítások, amelyek járulékos költségeket okoznak és különösen az ügyfele-
ket bosszantják. Ugyanakkor az internet korában lehetősége van az ügyfelek
egyedi igényeire való gyors reagálásra.

Ahhoz, hogy az ilyen jellegű követelményeket teljesíteni lehessen, a
megrendelés szerinti gyártás koncepcióját lényegesen rendszerezettebb for-
mában kell kialakítani. A hálózatban működő vállalati egységeket a teljes há-
lózat igényeire összpontosítva kell kialakítani a munkavégzés és feladatok te-
kintetében. A belső, illetve külső szolgáltatások kérdésének eldöntése alap-
vető probléma. A teljes termelési folyamatot át kell tekinteni az üzemi belső és
a külső folyamatok szempontjából. A szellemi erőforrásokat az együttműködé-
si koncepció szellemében kell összefogni a jövőben még nagyobb mértékben,
mint korábban. A hálózatban való együttműködés az összekapcsolódó válla-
latok és szolgáltatási egységek között gyakorlatilag az új termékek vagy ter-
mékváltozatok tervezésének előkészítésével kezdődik. Ebben az ún. koncep-
cionális fázisban a termékstruktúrákat és azokat a partnereket választják ki,
amelyek a fejlesztésben és a gyártásban fognak közreműködni. A partnerek
azokat a feladatokat kapják meg, amelyekhez megfelelő szakértelemmel ren-
delkeznek a fejlesztés és a gyártás területén. A hozzárendelés alapja a ter-
mékstruktúra.

A termékfejlesztés fázisában az alapvető termékstruktúrák kidolgozása
során hozzák meg a döntéseket a beszállítókról. Valamennyi alkatrészt és
részegységet egy vagy több kompetens gyártóhoz rendelik, aki felelős lesz
majd a fejlesztésért, a konstrukcióért és a gyártásért. Ennek a struktúrának az
alapja a specializálódott piac által felállított követelményrendszer, a termék
tulajdonságai, valamint részegységei. A gyártási hálózat struktúrájának kiala-
kítása a megrendelések jellegétől függ. A struktúrának valamennyi lehetséges
termékváltozatot tartalmaznia kell, és a beszerzési forrásokat, valamint a szál-
lítási keretfeltételeket is rögzíteni kell. Számos vállalat zárja ezt a fejlesztési
lépcsőt a beszállítókkal való keretszerződések megkötésével.

Az ügyfélorientált megrendelésteljesítésnek olyan egyértelmű termék-
azonosításon, illetve konfiguráláson kell alapulnia, amely pontosan azt tartal-
mazza, amiben a gyártó, illetve a beszállító és az ügyfél megegyezett. Az
ügyfelek megrendeléseiről a beszállítókat is értesítik. Ez a folyamat ma már
többnyire rendszeresnek tekinthető. Mivel azonban a gyártási hálózatnak az
egyes megrendelésekre rövid határidővel kell válaszolnia, a szállítási rend-
szernek különösen dinamikusnak kell lennie. A hálózatban felmerülő hibák
és a zavartényezők a teljes rendszerre hatást gyakorolnak és csökkentik
annak hatékonyságát. Minél összetettebb és sokoldalúbb ügyfél szolgáltatá-
sokkal jellemezhető egy hálózat, annál nagyobbak lehetnek a keletkező
veszteségek.



On-line szolgáltatások a háló
segítségével

A korszerű információ- és kommunikációs (távközlési) technológia le-
hetővé teszi a gyártók és a gépek, berendezések felhasználói szorosabb
együttműködését. A grafikus állományok, képek és szöveges állományok, a
nyelvi és egyéb digitális adatok és információk átvitelét az egész világon
rendelkezésre álló, kedvező áron beszerezhető információs rendszerek teszik
lehetővé.

A gyakorlatban már évek óta működnek on-line támogatású kapcsolati
rendszerek. A telekommunikációs rendszerekhez kapcsolódást a modemek
teszik lehetővé. A rendszerekkel a hibák távolról felismerhetők és a rendsze-
rek távoli hozzáféréssel fejleszthetők. Ma már ezeken az illesztési felületeken
multimédiás rendszereket is működtetnek. Ha a gépeket és az eszközöket
megfelelő érzékelőkkel szerelik fel, akkor az állományok állapota bármikor le-
kérdezhető és diagnosztizálható. A gépek és az eszközök továbbra is a gyár-
tók üzemen belüli hálózatában üzemelnek. A műszakiak helyben érhetik el a
gyártók tudásbázisát, és digitális képek segítségével akár házon belülről vé-
gezhetnek elemzéseket.

A távszolgáltatások a gyártók újjászerveződését váltják ki (7–11. ábra). A
gyors válaszadás lehetővé tétele érdekében az eszközök konfigurálása és do-
kumentációja on-line módon kell, hogy rendelkezésre álljon. A beépítendő al-
katrészek rövid határidővel beszerezhetők, mivel az alkatrészraktárak, illetve a
tervezési és irányító rendszerek adatai távolról is elérhetők. Annak érdekében,
hogy a távszolgáltatásban rejlő valamennyi lehetőséget következetesen ki le-
hessen használni, a gyártónak a berendezéseiről egy leképezést – digitális
illetve virtuális gép – kell készítenie. A felhasználónak azt kell eldöntenie, hogy
a továbbiakban a berendezések dokumentációját maga akarja kezelni, vagy
ezt a szolgáltatást a gyártóra akarja-e bízni. A belső nyilvántartást lehetőség
szerint teljes mértékben a gyártóhoz telepítik. Mindig gazdaságosabb a bi-
zonylatokat csak egyetlen példányban és helyben előállítani. A távszolgálta-
tások ebben is új lehetőségeket nyitnak meg: pl. szolgáltatási együttműkö-
dés megvalósítása távoli országokkal közös műszaki vagy szolgáltatási sze-
mélyzet létrehozásával, ami jelentős mértékben támogatja a gyártók tevé-
kenységét.

A mai hálózatos gyártás nem csupán egy gyártót vagy rendszerszállítót
foglal magába. A gépek vagy berendezések szállítói mögött számos alkat-
részgyártó, illetve beszállító áll, akik értelemszerűen a hálózatban az értéke-
sítés utáni szolgáltatási tevékenységekbe (after sales service) is bevonhatók.
Az ő üzleti érdekeik nem feltétlenül egyeznek meg a rendszerszállítók érde-
keivel. Néhány nagy alkatrész-beszállító ezért saját világméretű szolgáltató
hálózatot hozott létre.



7. ábra Moduláris felépítésű termékrendszer (tételje

8. ábra Jövőkép: moduláris szerelő rendszerek automatikus
és paraméterbeállítása
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11. ábra Távszolgáltatások a gépgyártásban

A technika mai fejlettsége lehetővé teszi a virtuális gépeknek, illetve a
virtuális üzemeltetőknek az értékképzési folyamatba való mélyebb bevonását
is. Az öntanuló rendszerek, az ún. helyzetszimulációs módszerek, műszaki
tanácsadás, vagy akár a programozható berendezések új lehetőségek az ér-
tékképzésben. Távvezérelt karbantartás (Remote Maintenance), hálózatos
gyártás és minőség ellenőrzés, távolról való üzemeltetés válik lehetővé. Min-
dezek megvalósításához még jelentős fejlesztésekre van szükség.

A teljesítmények kiértékelése és felhasználása minden esetben kritikus
tényező. Új termék életciklus felügyeleti rendszerek (life-cycle-management)
szükségesek ahhoz, hogy a megnövekedett tőkebefektetéseket és az érték-
képzési folyamat egyéb ráfordításait megfelelően értékelni lehessen. Tovább-
ra is nyitottak maradnak az adatbiztonság, az illeszkedési felületek, a hozzáfé-
rési jogok és a központi szolgáltatások elérésének kérdései.

Megrendeléskezelés és logisztika
a hálózatos gyártási struktúrákban

Az e-ipari üzletvitel és az arra épülő hálózatos gyártás kétségtelenül je-
lentős hatást gyakorol a teljes ellátási lánc megrendeléskezelési folyamatára
az üzemen belüli és kívüli területeken egyaránt. A jól működő logisztikai lánc
elengedhetetlenül fontos előfeltétel ahhoz, hogy az e-ipari üzletvitelben rejlő
lehetőségek kiaknázhatók legyenek. A hálózatos gyártásban a megrendelés-
kezelés nemcsak a gyártási kapacitásokat veszi figyelembe. Tervezési folya-
matába beépíti a rendelkezésre álló, illetve a várható beszállítói, raktározási
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és szállítási korlátokat. A gyártási és az elosztási területen ezért együtt kell
működjön az e-ipari üzletvitel és az ellátási lánc menedzsment (supply chanin
management = SCM). Ehhez egyrészt szükség van saját elektronikus adatfel-
dolgozó rendszerek alkalmazására, másrészt ehhez kell illeszteni az üzleti
folyamatokat is.

Az SCM-rendszerek alkalmazásával ezek a nehézségek leküzdhetők.
Ezeknek az a céljuk, hogy az ügyfelek primer igényeit egy többlépcsős elosz-
tási hálózaton át optimálisan továbbadják a gyártó egységekhez és így opti-
mális sorozatokat gyártsanak. A rendszer további szolgáltatása, hogy a má-
sodlagos igényeket (mint amilyen pl. a csomagoló eszköz igény) előre prog-
nosztizálja. Ezen kívül az új hardver- és szoftvertechnológiák használatát teszi
lehetővé a tervezési és összehangolási feladatok megoldásához. Lehetséges-
sé válik pl. a nagy központi memória igényű összetett optimalizálási problé-
mák gyors megoldása. Megvalósítható egyrészt az üzemi döntés-előkészítés
valós idejű támogatása, másrészt a tervezésnek a vállalati határokon túlmu-
tató, valósidejű adatokkal való kiszolgálása. Az információ- és a kommuniká-
ciós technológia összekapcsolása (a telematika) révén ezen kívül megvalósít-
ható a vállalatközi informatikai átláthatóság a hálózat anyagi és
megrendeléskezelési folyamataiban.

Az SCM-rendszerek alkalmazásának főbb előnyei a következők:
• a szállítási szolgáltatások javítása;
• a készletnagyságok csökkentése a hálózaton belül;
• a teljes átfutási idő csökkentése;
• az előrejelzések pontosságának növelése;
• a rendszer termelékenységének növelése;
• az ellátási, a gyártási és az elosztási hálózat költségeinek csökkenté-

se.
A fenti előnyök többnyire nem egyedileg, hanem közösen érhetők el. Ez

azon fontos elvek révén lehetséges, amelyek végülis az anyagi és információs
folyamatok áttekinthetőségére, továbbá a rugalmasság elvére vezethetők vissza.

A fenti előnyök elérésére nemcsak az alkalmas SCM-szoftverek beveze-
tésén múlik. Ugyanennyire fontos az üzleti folyamatok folyamatorientált újjá-
szervezése annak érdekében, hogy egy átfogó ellátási láncot lehessen kiala-
kítani, amelybe valamennyi folyamatban résztvevő partnervállalat be tud kap-
csolódni. Az átfogó SCM-megoldás fontos kihatása a nem értékképző részfo-
lyamatok minimalizálása, és az értékképzéshez szükséges, de nem közvetle-
nül értékképző olyan tevékenységek integrálása, mint pl. a megrendelések
felvétele és visszaigazolása. Amíg hagyományos esetekben a beszállítók ér-
tékesítési és az ügyfelek beszerzési folyamatait többnyire egymástól független
folyamatokként kezelik, az integrált rendszerben valamennyi folyamat együt-
tesen jelenik meg, kivéve a beszállítók kiválasztását és a termékek bemutatá-
sát. Az autóipari vállalatoknál ennek a rendszernek a megvalósulása pl. oda
vezet, hogy a beszállítók nem küldenek semmilyen kinyomtatott számlát sem,



és az áruk beléptetésének a megrendelésekkel való összehasonlítása is telje-
sen automatikusan történik. Az ilyen szinten integrált folyamatvégrehajtás
megvalósulása megkönnyíti az ellátási lánc (SC) nehézségeinek kiküszöbölé-
sét is. Ehhez azonban magas követelményszintet kell támasztani az ellátási
lánc menedzsereivel szemben, valamint átfogó információs és távközlési
rendszert kell kialakítani.

Az információs és távközlési struktúra átláthatóságához ma az XML
(eXtensible Markup Language, bővített kijelölő nyelv) formátumot használják
az internetes vállalatközi adatcsere lebonyolításában. Az XML sikeressége az
ilyen formában készült bizonylatok következetes tartalmi és formai felépítésén
alapul, amelyhez az XSS (eXtensible Style Sheets, bővített bizonylati forma)
szabványt definiálták. Az XML előnyei mindenekelőtt a strukturált információk
egyszerű és takarékos továbbadásában rejlenek, és ezt használják fel a vál-
lalatközi ellátási láncok kialakításában is. A gyakorlat azonban ma még nem
használja ki teljes mértékben az ebben rejlő lehetőségeket (12–13. ábra).

12. ábra Az internet összekapcsolja a gyártót és a felhasználót
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13. ábra A gyártóhálózat szolgáltatási portálja

Az ügyfelek és a beszállítók közötti integrált beszerzés végrehajtás az
interneten ma a legnagyobb mértékben az elektronikus katalógusok formájá-
ban valósul meg. Az elsősorban a nagyvállalati környezethez integrálódó be-
szállítóktól mindez jelentős illeszkedési ráfordításokat igényel. A beszállítók
oldalán tapasztalható heterogén információtechnológiai adottságok miatt az
egyes ügyfelek számára szinte egyedi katalógusokat kell kialakítani. Ezek a
ráfordítások viszont az elérhető megtakarítások nagyobb részét el is viszik, és
ezért gyakran mindkét részről vitatják célszerűségüket.

A jövő digitális gyára
A német gépipar bevételének ma több mint 30%-a értékesítés utáni szol-

gáltatásokból (after sales service) származik. A beruházási javakat előállító
iparban ez azt jelenti, hogy a következő években a korszerű ipari berendezé-
sek gyártói egyidejűleg termékeik üzemeltetőivé is válnak. Ha ezek a rendsze-
rek nem lízingszerződés vagy egy értékesített szolgáltatás keretei között ma-
radnak a gyártónál, akkor megvan annak a lehetősége, hogy a gyártók az
elektronikus hálózat révén gondozzák, ill. üzemeltessék azokat. A termelő be-
rendezések gyártói eladják az általuk gyártott rendszerek használatát, pl. az
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autóipari festő berendezések vagy a másolóeszközök esetén, már ma is be-
vált módszerek ezek. Így a berendezések gyártói az alkatrészek beszállítói
lehetnek. Ezek a szempontok új lehetőségeket tárnak fel a termék teljes élet-
ciklusa alatti értékképzésben, és a beruházási javakat előállító iparban rendkí-
vüli jelentőségűek. Megvalósulásukhoz az szükséges, hogy a termékek gaz-
daságosságát egész életciklusukra vonatkozóan elemezzék és értékeljék,
majd ennek alapján állapítsák meg, hogy hogyan használhatók ki optimálisan
az életciklus alatt az ilyen berendezések. Ehhez pontos, a berendezések
tényleges állapotát tükröző műszaki és költségadatok szükségesek. Ezen a
módon lehet a jövőben a gépeket műszaki és gazdasági szempontból ellenő-
rizni a teljes élettartamuk során. Ezeknek az információknak az integrált fel-
dolgozása átfogó, termék orientált életciklus modelleket eredményez, amelyek
a későbbiekben a logisztikai rendszerekhez való közvetlen kapcsolást is le-
hetővé teszik (14. ábra).

14. á

Emellett a korszerű terme
kat is nyújtanak, mint rendsz
műszaki–gazdasági tanácsadá
átveszik az üzleti folyamatok ha
integrációjának foka a teljes t
folyamatosan növekszik.

lehetőségek:
– rugalmasság
– szakosodás
– gazdaságosság

szinergiahatások:
– tervezés
– optimalizálás
– karbantartás

problémák:
– teljesítmény-

elszámolások
– kockázatvállalás
– know-how-védelem
– garanciák

k

gyártó felhasz-
náló
alrendszerek
szolgáltatása:
– gyártó eszközök
– karbantartás
– továbbképzés
– folyamatoptimalizálás
– funkciók és alkalmazásu
bra Üzemi modellek

lő berendezéseket gyártók olyan szolgáltatáso-
er- és folyamatdiagnózis, szervizszolgáltatás,
s. A korszerű rendszerkoncepciók rendszerint
gyományos felosztását. A külső szolgáltatások
ermék- és gyártásoptimalizálási folyamatokba

kapcsolódási felületek:
– információs és

kommunikációs
rendszerek

– jogosultság
– szolgáltatók



Következtetések
A gyártásban megfigyelhető viharos változások alapján a jövőben a

gyártási struktúrák jelentősen meg fognak változni, virtuális gyártási hálózatok
és osztott termelési rendszerek (gyártó hálózatok) fognak kialakulni, amelyek-
ben az ún. virtuális technológiák egyre fontosabb vállalati verseny tényezővé
válnak.

A vezérlésnek, a magas fokú megjelenítési képességnek és felügyelet-
nek, a gépek diagnosztizálásának, a programozási munkahelyeknek és a fo-
lyamatok optimalizálásának integrált felületeit haladéktalanul ki kell építeni.
Ezzel növekszik a tervezési biztonság a gyártásban, mert az utasításoknak a
tényleges gyártásra gyakorolt hatásai közvetlenül megfigyelhetők és optimali-
zálhatók. Emellett a távszolgáltatások és a berendezések virtuális kezelése
még fel nem tárt lehetőségeket rejtenek magukban a termékek élettartamába
épülő értékképzésben. Így a gépek üzemeltetői a jövőben nem csupán a meg-
rendeléseket kezelhetik adatátviteli vonalak segítségével, hanem el is érhetik
az egyes berendezések pillanatnyi helyzetadatait, illetve módosíthatják azo-
kat.

(Dr. Tokodi Jenő)
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H I R D E S S E N !
A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

a Műszaki–Gazdasági Kiadványok Osztálya gondozásában megjelenő folyóiratok-
ban megrendelésre megjelentet hirdetéseket is.

A szakma szerint kiválasztott kiadványban megjelenő hirdetések célzottan
a potenciális felhasználókhoz jutnak el.

A hirdetések ára: 37 000 Ft/oldal + 25% ÁFA
A kiadványok formátuma: A/5. Tükörméret: 106 x 152 mm.

Raszterszám: 35.
Szórólap: max. A5-ös méretben, 25 g-ig 43 500 Ft + ÁFA,

25 g felett egyedi megállapodás szerint.

Felvilágosítás és hirdetésfelvétel:
BME–OMIKK – Értékesítési és Marketing Csoport

1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5–7. ● Levélcím: 1255 Bp., Pf.: 207.
Tel.: 457-5333● Fax: 457-5334 ● E-mail: marketin@info.omikk.bme.hu




