
LOGISZTIKAI RENDSZEREK

Tű a szénakazalban
Az akusztikus és a rádiófrekvenciás azonosítás egyesítése

A raktározással foglalkozó szakemberek régóta keresik a különféle
anyagok, áruk megfelelő raktári azonosításának módját. A követke-
zőkben leírt technológia kielégítő választ ad a problémára.

A hagyományos technológiák hiányosságai

A raktárakban dolgozó targoncavezetőknek megadott lista szerint kell el-
helyezniük az egyes anyagokat, árukat a raktári polcokon és tárolóhelyeken. A
raktári munkásoknak egy-egy esetben csak néhány tárolási egységet kell át-
helyezniük egyik tárolóhelyről a másikra, így a raktári mozgásokról készült
lista végtelen hosszúra nyúlhat.

A vonalkód alkalmazása sem jelent üzembiztos megoldást, mivel ennek
alkalmazása is igényel emberi munkát, ami hibalehetőséget hordoz magában.
Ugyanakkor a vonalkódrendszer nem biztosítja a raktári készletváltozás
időazonos követését sem. Ha a raktári dolgozók egyike elmulasztja az áthe-
lyezett tárolási egység vonalkódját leolvasni, vagy kétszer olvassa le, esetleg
a vonalkód sérült – ami lehetetlenné teszi a leolvasást – a raktári adatok máris
pontatlanná válnak.

Két járható út
A rádiófrekvenciás azonosítási rendszer (radio frequency identification –

RFID) mindezen problémákra megoldást kínál. Ellentétben a vonalkódos azo-
nosítással a rádiófrekvenciás azonosítási rendszer folyamatosan, emberi be-
avatkozás nélkül üzemel. A számítógépes rendszer pedig folyamatosan rögzíti
a raktári készletmozgásokat.

Az akusztikus azonosító rendszer a rádiófrekvenciás azonosítás egyik
megvalósítható alternatívája. Ezt a technológiát már több mint húsz éve al-
kalmazzák a tévékészülékek távirányítóiban. Az akusztikus és rádiófrekvenci-
ás azonosítás integrálása, valamint az adatbázis-kezelő programok és haté-
kony algoritmusok alkalmazása igazi technológiai áttörést jelentett.

A múltban alkalmazott passzív rádiófrekvenciás azonosító címke, csak
mintegy 50 cm távolságról volt leolvasható. Az akusztikus rendszer alkalma-
zásával a vevőantennától négy méterre lévő azonosító címkék is leolvashatók.



A saját energiaforrással rendelkező ún. aktív azonosító címke adatait pedig
akár egy kilométernél nagyobb távolságból is le lehet olvasni. Hamarosan
olyan aktív címkék is forgalomba kerülnek, melyek adatait akár 10 km távol-
ságból is le lehet kérni.

Az akusztikus rendszer másik előnye, hogy e technológiával az azono-
sított tárgy helyét is pontosabban meg lehet határozni. A korábban alkalmazott
módszerekkel az azonosított tárgy helyét három méter pontossággal lehetett
meghatározni. Az akusztikus technológia segítségével 50 cm-es pontosság
érhető el. A nagyobb leolvasási távolság és a pontosabb helymeghatározás a
kis- és középvállalkozások számára is lehetővé teszi a technológia alkalma-
zását.

Az akusztikus rendszert más megoldásokkal együtt alkalmazva a ko-
rábbi technológiáknál jelentkező költség–távolság korlátot (nagyobb távolságú
azonosítás nagyobb költség) is megszünteti. Az akusztikus címke energiaigé-
nye minimális, így nagyobb távolságú adatleolvasást is lehetővé tesz.  Napja-
inkban, a kereskedelmi forgalomban kapható passzív akusztikus azonosító
címkék ára 5 USD alatt van.

Hogyan működik?

Az akusztikus azonosítás technológiája hanghullámokat alkalmaz, míg
az azonosításra szánt tárgyon egyedi jelzést kibocsátó azonosító címkét he-
lyeznek el. A címke szilárd hordozórétege egy vékony fémbevonatot is magába
foglal, amely a működéshez szükséges piezoelektromos kristályt tartalmazza.

A központi állomás elektromos jelet küld az adóantennán keresztül a
címke felé. Az azonosító címke képes az elektromos jel fogadására és hang-
hullámmá alakítására az adatok vételekor, ill. képes elektromos jelet kibocsá-
tani az antenna felé az adatok visszaküldésekor.

A korábban alkalmazott rádiófrekvenciás megoldások elektromágneses
vagy induktív jelátvitelt használtak, de az elektromos zaj, az interferencia gya-
kori adatvesztéshez vezetett. Például egy fémből készült konténer ugyanúgy
verte vissza az antenna által kibocsátott elektromos jelet, mint az azonosításra
szolgáló rádiófrekvenciás azonosító címke. Az akusztikus címke esetében a
válasz késleltetve érkezik. Az elektromos hullám előbb az azonosító címke
fém bevonatáról verődik vissza, majd két milliszekundum elteltével maga a
címke is kibocsát egy elektromos jelet. Megfelelő számítógépes program al-
kalmazásával a visszaérkező két jelből meghatározható, hogy a beérkező jel
valós, vagy esetleg téves. Ezzel a technikával nem csak a visszaérkező jel
csúcsértéke olvasható le, ami a korábbi megoldásokhoz képest jóval ponto-
sabb azonosítást tesz lehetővé. Így a rádiófrekvenciás rendszer alkalmazását
korlátozó tényezőket az akusztikus rendszer kiküszöböli.



„Elektronikus ujjlenyomat”
Az akusztikus azonosítás technológiáját, valamint a korszerű adatbázis-keze-
lést együttesen alkalmazva az azonosító címke betöltheti az „elektronikus ujj-
lenyomat” szerepét. Minden azonosító címke tartalmaz egy egyszerű kódot,
amely a címkét logikailag a számítógépes adatbázissal kapcsolja össze. Az
adatbázis számtalan információt tartalmazhat a címkével jelölt termékről. Ez a
megoldás nagymértékben hozzájárul a rendszer biztonságos üzemeltetésé-
hez is, mivel így nincs szükség az adatok továbbítására a címke és az adóve-
vő készülék között. A rádiófrekvenciás azonosítás esetén gyakran előfordult
az átvitel közbeni adatvesztés, de az adatok ennek ellenére még dekódolha-
tók voltak. Az akusztikus rendszer csak jelentés nélküli azonosító számokat
továbbít, miközben minden fontos információ biztonságos, számítógépes
adatbázisban kerül tárolásra.
Az akusztikus rendszer másik előnye az alacsony kiépítési költség. Mivel az
üzemeltetéshez kevesebb központi és adatátviteli állomásra van szükség, ez
jelentős mértékben csökkenti a költségeket.
E korszerű adatátviteli technológia, a számítógépes adatbázis és a fejlett
adatbázis-kezelő algoritmusok együttes alkalmazása minden eddiginél ol-
csóbbá teszi a technológia alkalmazását. Ezáltal az akusztikus adatátviteli
rendszer elérhetővé válik olyan közepes méretű vállalkozások számára is,
melyeknek szükségük van költséghatékony azonosító rendszer alkalmazásá-
ra. Az akusztikus és a rádiófrekvenciás technológia együttes alkalmazása je-
lentős mértékben csökkentheti a termékazonosításra fordított költségeket.

(Fülöp Tibor)
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Akusztikus azonosítási rendszerek a világhálón

Sawtek Inc. http://www.sawtek.com
Thales Microsonics http://www.thales-tmx.com
Jiaxing Acoustic Electric Industrial Company http://www.sawseek.com
ITF http://www.itf.co.kr
Transense Technologies plc http://www.transense.co.uk



HÍR

2001 legnagyobb raktárirányítási rendszer
szolgáltatói

A tavalyi év mérlege

A tavalyi év igen kemény volt a raktárirányítási rendszerek (warehouse
management system, WMS) szolgáltatóinak. Egyre kiélezettebb a verseny,
ami persze kedvez a felhasználóknak. A kilencvenes évekre jellemző évi 10%-
os növekedés helyett 2001-ben 6%-os hanyatlás következett be, amibe az
észak-amerikai piac 12%-os esése is beleértendő. A fejlődés lassulásával
több cég elhalasztotta, illetve leállította fejlesztéseit. Persze voltak, akik jó
esztendőt zártak (pl. a Manhattan Associates vagy a HighJump Software) míg
más vezető cégeknek (pl. EXE Technologies, McHugh Software International)
– ahogy az egyik vállalat elnöke fogalmazott – olyan volt ez az év, mint egy
foghúzás. Úgy néz ki a piac már nem elég nagy ennyi raktárirányítási rendszer
ellátó eltartására. Egyes amerikai szoftverfejlesztők (pl. Vertex Interactive) Eu-
rópa felé próbálnak nyitni.

Az összesítés szempontjai

A Modern Materials Handling folyóirat idén májusban is összeállította a
tavalyi év legsikeresebb raktárirányítási rendszer szolgáltatóinak listáját. (1.
táblázat) Mivel ez több mint 200 céget jelentett volna, a felsorolást leszűkítet-
ték a megrendeléskezelés (order-fulfilment) funkciójú, legjobban alkalmazott
(best-of-breed) WMS megoldásokra. A vállalati erőforrás-tervezés (enterprise
resource planning, ERP) vezető szolgáltatói így nem kerülhettek fel. Bár a
SAP több szoftvert értékesít, mint az összes raktárirányítási rendszer szolgál-
tató együtt, a best-of-breed megoldásokat csak más ellátókkal együtt működ-
tetnek. A SAP és az Oracle ezért nincsenek közvetlen versenyben ezekkel,
bár a közeljövőben ez az állapot megváltozhat. 

A WMS-szolgáltatók természetesen más típusú ellátási lánc alkalmazá-
sokat is kínálnak (2. táblázat).



1. táblázat
Ellátási lánc alkalmazások legsikeresebb

szoftverszolgáltatói

Cég Székhely Előállított rendszerek
száma 2001-ben

Bevétel 2001-ben
(millió USD)1

1. Manhattan Associates Atlanta (USA) 113 155,6
2. EXE Technologies Dallas (USA) 180 95,6
3. Swisslog Software Buchs/Aarau (Svájc) nincs adat 86,52

4. Industri-Matematik International Stockholm (Svédország)   13 692

5. McHugh Software International Waukesha (USA) 159 65
6. Vertex Interactive Fairfield (USA)   17 59,12

7. HK Systems/Irista Milwaukee (USA)   22 50

8. LIS High Wycombe (Egyesült
Királyság)   60 42,85

9. MARC Global Systems Dulles (USA)   75 35
10. Catalyst Millwaukee (USA)   31 32,5
11. Optum White Plains (USA)   21 32
12. Provia Grand Rapids (USA)   33 30
13. Logility Atlanta (USA)   37 29
14. HighJump Software Eden Prairie (USA)   52 23
15. Integrated Warehousing

Solutions Downers Grove (USA)   11 22

16. Radio Beacon Inc. Toronto (Kanada)   86 15
17. Mincron Software Systems Houston (USA)   20 13
18. Delfour Corp. Markham (Kanada)   20 9,9
19. ASAP Automation Louisville (USA)     6 9,37
20. V3 Systems Charlotte (USA)   15 6
21. Yantra Tewksbury (USA)   15 5,53

22. LDS Corp. Lenexa (USA)   20 5
23. Radcliffe Systems Markham (Kanada)   10 3,5
24. Intek Integration Technologies Bellevue (USA)     5 3,5
25. Ann Arbor Computer Ann Arbor (USA)     9 3,5

                                                
1 Saját bevallás alapján, beleértve a licence-díjakat, szolgáltatásokat, terméktámogatásokat
stb. Az ettől eltérő adatok külön jelölve.
2 Beleértve az összes szoftvert. Ezek a cégek nem bontották le a bevételt az egyes ellátási
lánc alkalmazások szerint.
3 Becsült WMS-bevétel.



2. táblázat
Mit kínálnak a vezető WMS-szolgáltatók?

Cég WMS TMS YM LM OMS SCIV/
SCEM

Egyéb

Manhattan Associates X X X X X X osztályozás-optimálás, együttműködés
EXE Technologies X X X X igény-előrejelzés és feltöltés
Swisslog Software X X X X X ellátási lánc tervezése
Industri-Matematik
International

X X X vevőkapcsolatok kezelése

McHugh Software
International

X X X X X ellátási lánc együttműködés és
optimálás

Vertex Interactive X X X X X X együttműködés, ellátási lánc tervezés
HK Systems/Irista X X X X
LIS X X X X

MARC Global Systems X X X X X értéknövelő szolgáltatások, tevékenysé-
gen alapuló számlázás

Catalyst X X X X X kereskedői minőség-menedzsment
Optum X X X
Provia X X X X X
Logility X X X ellátási lánc tervezés és együttműködés
HighJump Software X X X X X X
Integrated Warehousing
Solutions

X X X ellátási lánc együttműködés 

Radio Beacon Inc. X X X X X web-rendelés
Mincron Software
Systems

X X X X X ERP

Delfour Corp. X X X X X X vevőkapcsolatok kezelése
ASAP Automation X X X X X raktár-automatizálás
V3 Systems X X X
Yantra X X X X X megrendelés- és katalóguskezelés
LDS Corp. X X X X X web-rendelés
Radcliffe Systems X X
Intek Integration
Technologies

X X X X X raktár-automatizálás

Ann Arbor Computer X X X X árutétel-tanúsítás

WMS (warehouse management system): raktárirányítási rendszer 
TMS (transportation management system): szállításirányítási rendszer
YM (yard management): telephely-irányítás
LM (labor management): munkairányítás
OMS (order management system): megrendeléskezelési rendszer
SCIV/SCEM (supply chain inventory visibility/supply chain event management): ellátási lánc
leltár-átláthatóság/ellátási lánc eseményirányítás

(Modern Materials Handling, 57. k. 5. sz. 2002. p. 39–43.)



SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK

UPS Magyarország (Budapest, 2002. 06. 25.)

UPS Magyarország Kft. egy éve üzemelteti magyarországi járatát. A UPS
(United Parcel Service) a világ legnagyobb expressz futárszolgáltató és csomag-
kézbesítő vállalata, 200 országban van telephelye (összesen 1748), s napi 14
millió csomagot szállítanak. Az 1907-ben alapított cég a Datamonitor felmérése
szerint hét vizsgált kategória közül kettőben (szolgáltatások színvonala, IT-
kapacitás) vezető helyen áll Európában. Honlapjára, melynek napi látogatottsá-
ga 66,4 millió, 6,6 millió nyomkövetési kérelem érkezik naponta.

88 000 járműve közül 629 repülőgép (amivel a tizennegyedik legnagyobb
légitársaságnak számít). Ezek egyike – egy 15 konténer, közel 40 t kapacitású
Boeing 757-es – a magyarországi járat. A repülőgép a hét minden munkanapján
közlekedik Budapest és a UPS európai elosztó központja – Köln – között, bécsi
megállással. A budapesti járatra már most is több közel-kelet-európai országból
(Románia, Bulgária, Jugoszlávia) gyűjtik a küldeményeket, de a tervek szerint
tovább bővítik majd a magyarországi elosztó központot.

Az egyéves évforduló alkalmával a Heim Pál gyermekkórháznak vállalták
egy Nagy-Britanniában vásárolt tonométer Magyarországra szállításár, mellyel a
gyermekek zöld hályogát lehet vizsgálni.

Bővebb információ: www.ups.com

Harbor Park (Budapest, 2002. 05. 15.)

A Harbor Park Budapesti Logisztikai Központ fejlesztője a Crow Holding
Magyarország Kft. mutatta be a raktárbázist, abból az alkalomból, hogy bérleti
szerződést kötött a Sanofi-Synthelabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt.-vel, mely
logisztikai régióközpontot alakít ki a területen.

A 47 ha beépített alapterületű bérraktárközpont Budapesttől délnyugati
irányba, a volt nagytétényi sertéshizlalda helyén épült ki. A tervek szerint 2003
végére fejezik be a 180 000 m2 raktár, könnyűipari és irodai terület kialakítá-
sát, mely Közép-Európa egyik legnagyobb logisztikai központja lesz. 

A park megfelelő közúti (M0, 6-os út) és vasúti (iparivágány-kapcsolatú
raktárak) összeköttetéssel rendelkezik. Az „Ipari park” elnevezésen kívül az
„Országos jelentőségű logisztikai központ” (LKSZ) címet is elnyerte. A „Buda-
pesti Ingatlanpiac 2002” konferencián a Harbor Parkot választották a rak-
tár/logisztikai szektor legjobb ingatlanprojektjének.

Amellett, hogy barnamezős beruházásról van szó, több más szempontból is
figyelmet érdemel mint környezetkímélő létesítmény: ipari műemlékek felhasz-
nálása, környezetkímélő szállítási lehetőségek (kitűnő vasúti, esetleges dunai
kapcsolat lehetősége), élőgépes víztisztítás.

Bővebb információ: www.harborpark.hu, www.crowholdings.hu

http://www.harborpark.hu/

