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Rugalmas járattervezés:
a merev struktúrák korlátainak szétfeszítése

Annak érdekében, hogy egy-egy szállító vállalat járatait határidőre tel-
jesíthesse és járműveit optimálisan kihasználhassa, a Danzas Telelog
kidolgozott egy költségtakarékos szállításirányítási rendszert. Ennek
segítségével az ügyfelek igényeire rövid határidővel lehet reagálni.

A teljes körű megoldás
Ki ne szeretne hatékonyságot növelni és költséget megtakarítani egyszer-

re? A hamburgi Danzas Telelog GmbH olyan rendszer kifejlesztését határozta el,
amely megtervezi, felügyeli és követi a járatokat, majd azok befejezésekor el-
végzi a kiértékelési feladatokat is. Olyan teljes körű megoldás kifejlesztése mel-
lett döntöttek, amely a karlsruhei PTV (Plannung Transport Verkehr) AG a han-
noveri ICS Datensysteme GmbH és az oberkirchi COS GmbH termékeinek ele-
meire épít. E vállalatok közösen dolgoztak ki egy olyan koncepciót, amelynek
elemei a járattervezés, egy nagyteljesítményű fedélzeti számítógépes rendszer
(OBC), amely a mozgás közbeni adatokat gyűjti, valamint egy feldolgozó rend-
szer, amely kiértékeli a gyűjtött adatokat. A Danzas Telelog flotta első járműveit
már felszerelték az új rendszerrel. A jövőben minden járművet fel fognak szerelni
ezzel a fedélzeti egységgel (1. ábra).

1. ábra A küldeménykövetés Danzas által értelmezett felfogásban:
tervezés, szoftver, azonosítási technológiák, projekt-menedzsment,

technológiai koordináció



Minden egyes járműjáratot optimalizál a rendszer
Küldeményeik százait kell naponta elosztani a járműpark járművei között.

Mint szolgáltatóval szemben az ügyfelek azt az igényt támasztják a Danzas
Telelog GmbH-val szemben, hogy ügyfeleikhez Németország szerte a lehető
leggyorsabban jutassa termékeiket, és ehhez átfogó logisztikai láncot alakítson
ki. A PTV szoftverrendszere gondoskodik arról, hogy ezt megvalósítsák, és a
vállalat gazdaságosan tudjon tervezni és működni. Valamennyi járműjáratát ilyen
szempontok szerint optimalizálja a rendszer. Az ICS fedélzeti egység mint mű-
szaki eszköz, a rendszer műszaki szempontból kulcsfontosságú elemét jelenti. A
szállítás-végrehajtási folyamatok áttekinthetőkké válnak, a feladatok végrehajtá-
sa optimalizálható, és a járművekkel kapcsolatos, valamint a belső nyilvántartási
költségek minimalizálhatók. A fedélzeti számítógép a járatok végrehajtása során
rögzít minden fontos adatot és információt a menet- és állásidőkről, valamint az
üresjáratokról. Így a rendszer biztosítja azt, hogy a járműerőforrásokat hatéko-
nyan lehessen kihasználni – ami gazdasági szempontból fontos tényező.

A hajdani merev keret-járattervezésen alapuló módszereket tehát felváltja a
rugalmas járattervezés. A diszpozíció számára a korszerű rendszerek értékes
döntési alapadatokat szolgáltatnak. A teljesítési adatokat azonban csak akkor
lehet hatékonyan felhasználni, ha megfelelő összehasonlítási alapot képező in-
formációk is rendelkezésre állnak. E terv–tény összehasonlítások számára a
COS vállalat a PTV szoftver rendszeréhez kiegészítő modult dolgozott ki,
amellyel lehetővé válik az összes összegyűjtött teljesítési adat összehasonlítása,
és így optimális a feladat-végrehajtás támogatása. A hagyományos rendszerek
lényegében kézi megrendelési adatátvétellel, illetve bevitellel dolgoztak, aminek
következtében nem volt kielégítő pontosságú a járattervezés, továbbá a távol-
ságszámításnál digitális térkép támogatásának hiányában nem lehetett kielégítő
pontosságú dokumentációt sem készíteni. Ehhez járultak még hozzá az újbóli
adatbevitellel (a végrehajtott járatok tényadatainak bevitele), valamint a járműve-
zetők munkaidő-beosztásával kapcsolatos nagy ráfordítások.

Tizennyolc helyett csupán tizennégy járat
Az új rendszert először a Karlsruhe mellett Malschban, regionális elosztó

központban vezették be, majd ezt követően további kisebb telephelyek is sikere-
sen csatlakoztak a projekthez, és így egy átfogó térségre kiterjedő koncepció
kezd kirajzolódni. „Malsch központból szolgáljuk ki a Saar-vidéket, a Rajna-Pfalz
régiót és Baden-Württemberg egyes részeit”, nyilatkozta Eva Boers-Reichardt, a
Danzas Telelog projekt vezetője. Korábban ezen a területen naponta rendszere-
sen tizennyolc járatot indítottunk – függetlenül azok kihasználtságától. Mára ez a
szám tizennégy és tizenhat közé csökkent. Ennek következtében megtakarítás
érhető el a járműkilométerek, az üzemanyag-fogyasztás, az emberi munkaerő és



az egyéb erőforrások tekintetében és mindennek környezetkímélő hatása is van.
Nincs többé szükség a járművezetők túlóráztatására sem.

A járművek térfogat- és raksúlykihasználtsága a Malsch-ban rendelkezésre
álló húsz jármű – a 3,5 t-ástól a tizennyolc méter hosszú nyerges szerelvényekig
– esetében a járattervezés során biztosítható. E mutatószámok meghatározásá-
hoz az OBC értékes szolgáltatást nyújt, mert lehetővé teszi a tényadatok rögzí-
tését. Ha a járművezető a készüléket helyesen kezeli, akkor a járműkazetta
adatai áttölthetők a Sefos adatbázisba. A korábbi kézi adatfeldolgozás így telje-
sen megszűnik.

Az OBC kiszolgálását megkönnyíti az, hogy az ICS további programozásba
kezdett a tervezett járatok előzetes letöltésének lehetővé tételéhez, így a jármű-
vezető ráfordításai tovább csökkennek. A Danzas Telelog háttérlogisztikája kap-
csolódik többek között a Deutsche Telekomhoz. 

A diszpécserek felkészítése
Az ügyfelek igényeinek gyors változása, az egyre rövidülő kiszolgálási idő-

ablakok, illetve egyéb jellegű követelmények a kiszolgálási helytől pl. kézi eme-
lőkocsi iránti igényig a kirakodásnál vagy a széles rakodótér ajtókig a hagyomá-
nyos szoftver rendszerekben nem voltak automatikusan kezelhetők. A diszpé-
csereknek ezeket egyesével kellett figyelembe venni. Ez a rendszer már a beve-
zetés fázisában képes reagálni az ügyfelek sajátos igényeire, és egészen a rak-
tári folyamatokig képes kezelni a megrendelési folyamatot.

A kísérleti rendszer bevezetése során az integrációt már tervbe vették. Ez
nem utolsó sorban az ICS rugalmas továbbképzési kapacitásán alapult, aminek
segítségével a Danzas Telelog szakembereit Hannoverben helyben tudták ké-
pezni, és így az új fedélzeti egységeket közvetlenül a járművekbe lehetett tele-
píteni és azonnal alkalmazásba venni. Számos Telelog alkalmazott profitált
emellett a továbbképzésből a saját üzleti folyamatainak végrehajtásában is. 

A legnagyobb nehézséget a szoftver kezelésének elsajátítása okozta. Ezért
a múlt évben a diszpécsereket kisebb csoportokban, egyenként hét résztvevő-
vel, és saját számítógépparkukkal Malschban két napon át képezték a PTV és a
COS vállalat szakemberei. A képzést a harmadik napon egy workshoppal zártak
le. Ennek pozitív visszhangja alapján a workshopot ebben az évben megismé-
telik.

Valamennyi regionális elosztó központ átállítása
A Danzas Telelog GmbH meg van győződve arról, hogy az új járatoptimali-

záló programmal és a fedélzeti egységgel felszerelt járműállománnyal nagyobb
szállítási teljesítmények érhetők el, és a rendszerrel kell a jövő kihívásaira felké-
szülni. A járattervező rendszert Németország-szerte húsz területi elosztó köz-
pontban vezették be. Négyszázötven járművet szereltek fel fedélzeti egységgel,



amelyek 2001-ben összességében 22 834 000 km-t tettek meg. Már meg is tet-
ték a következő lépéseket: 2001 szeptemberében mintarendszert alakítanak ki a
Simmerni telephelyén, ahol magasraktár is működik. A központi telephely köz-
vetlen raktári kapcsolatait, időablakait és egyéb korlátozó tényezőit is figyelembe
fogják venni a járattervezés során. Ennek alapján további korszerűsítési lépése-
ket lehet majd megvalósítani. Elsősorban a kézi beavatkozások igényének csök-
kentése. Ezeket jelenleg a PTV, a COS és az ICS fejlesztői programozzák. A
mintarendszer példáját további telephelyek fogják követni; a harmadik fejlesztési
lépcsőben valamennyi területi elosztó központban már az új szoftverrendszer fog
működni. A kifejlesztett adatbusznak a hagyományos nyilvántartási rendszerek-
hez és az új járattervező rendszerhez egyaránt van csatlakozási felülete, ezáltal
valamennyi telephely maga választhatja majd meg az új rendszerre való átállás
időpontját.

(Dr. Tokodi Jenő)

Flexible Tourenplanung. = Logistik Heute, 2002. 5. sz. p. 24–25.
PTV – traffic mobility logistics. = www.ptv.de.

KONFERENCIA
Készletezési gyakorlat – vállalati hatékonyság és teljesítmény
A XII. Nemzetközi Készletgazdálkodási Szimpózium magyar napja
(Budapest, 2002. 08. 23.)

Az utóbbi időkben a logisztika, a készletezés és a beszerzés egyre inkább a
mindennapi rutin részévé válik. A „felhasználóbarát” megközelítés megköny-
nyíti a gyakorlati alkalmazást, ám könnyen elfeledkezünk arról, hogy itt egy tu-
dományról van szó, melynek elméleti alapja nélkül bajosan működne a gya-
korlat.
A húsz éve alakult Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság (NKTT,
ISIR) idén tizenkettedik alkalommal rendezte meg szimpóziumát, ahol a
szakma kutatói, elemzői, tudósai és az elméleti háttérre nyitott felhasználói
adtak egymásnak találkozót. A konferencián számos külföldi előadó vett részt,
bemutatva, hogy Finnországtól Japánon át az USA-ig milyen problémákra,
milyen válaszokat adnak az egyes vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek.
Folytatva a jól bevált hagyományt a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Kész-
letezési Társaság (MLBKT) – az NKTT-vel karöltve – gondolt a hazai igények-
re is és augusztus 23-án magyar napot tartott, melyen szinkrontolmácsolás és
részletes konferenciaanyag segítette a résztvevőket.



Sokszínű program

Az előadásnak is beillő megnyitót Chikán Attila, az NKTT főtitkára, az MLBKT
társelnöke tartotta, melyben az előző napok előadásaiból, beszélgetéseiből
idézett. 
D. Clay Whybark az Észak-Karolinai Egyetem kutatója a készletgazdál-
kodásban jelentkező tovagyűrűző hatásról beszélt. Könnyed, olykor mókás
előadásával (melyben dominóeffektust filmre vett dominósor-döntéssel szem-
léltette, a gyártási teljesítmény burkoló görbéit rögbilabdához hasonlította)
megteremtette a hangulatot az elkövetkező fél napra.
A Japánból érkezett Hisao Fujimoto kézzelfoghatóbb témát mutatott be: a
nagykereskedők készletezésével foglalkozott. Ezen belül is az EDI és a VMI
alkalmazását vizsgálta két nagy japán cég (Kao, Jusco) példáján: vajon ho-
gyan befolyásolta az új rendszer bevezetése a szállítóknál tartott készleteket?
Brian Kingsman, a Lancaster Egyetemről, egy matematikai modell működé-
sét ismertette, mellyel a keresleti bizonytalanság és a gyártási sorozatnagyság
követhető. Elméleti fejtegetéseit egy gyakorlati példán levezetve tette érthe-
tőbbé.
Honfitársa, Geoff Relph, egy mindenkit érintő problémával, a lejárt készletek
kezelésével foglalkozott, elsősorban a kis- és középvállalatok területén. A ki-
tűnő ábraanyaggal illusztrált előadásban nem csak az elméleti „fűrészfog-
görbe” alakulását láthattuk, de a valós adatokkal készült grafikonokon, táblá-
zatokon az élő példákat is.
Az Eindhoveni Műszaki Egyetemről érkezett Leonard Fortuin, aki a teljesít-
ménymérésről értekezett. Előadásában kiemelte az eljárásnak a készletgaz-
dálkodásban betöltött nélkülözhetetlen szerepét. 
Alan Strenger (Pennsylvania Állami Egyetem) a biztonsági készleteket kicsit
más szemszögből, a keresletváltozás erősödésének hatása alapján vizsgálta.
Előadásában külön hangsúlyt fektetett a keresletváltozás ellátási láncban be-
töltött szerepére is, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb vállalat
elhanyagolja a szimulációt.
A szimpóziumot a finn Veli-Matti Virolainen előadása zárta a beszerzési tár-
sulásokról. A sokakat Magyarországi párhuzamokra emlékeztető fejtegetésé-
ben a konzorciumok kialakulásának okait, sikertényezőit és felépítését ele-
mezte.

Bővebb információ: www.mlbkt.hu, www.logisztika.hu, www.isir.hu
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„Versenyképesen beszerezni”
Beszerzés és ellátási lánc menedzsment távoktatási program

A beszerzés egyike a vállalati működés hagyományos területeinek, azonban
az ellátási lánc szemlélet megjelenése és egyre szélesebb körű alkalmazása
új módszereket követel meg ettől a szakmától is. Az új szemlélet nyújtotta
eszközrendszer jelentősen hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez, a szál-
lítói erőforrások jobb kihasználásához és ezáltal a vállalati versenyképesség
növeléséhez.

A beszerzés és ellátási lánc menedzsment távoktatási program az MLBKT
(Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság) új, nemzetközi
oklevelet adó képzése, amellyel a régió beszerzéssel foglalkozó vezetőinek
kíván lehetőséget nyújtani a szakmai továbbképzésre, fejlődésre. Hiszünk
abban, hogy képzésünkkel egy olyan új terület jelenik meg a hazai oktatási
lehetőségek között, amelyet méltán nevezhetünk hiánypótlónak. Az ellátási
lánc szemléletű beszerzés lényege ugyanis éppen az lenne, hogy a
hagyományos kereskedelmi ismereteket a vállalati kontextusba ágyazva tudja
felhasználni.

A program elvégzése különösen hasznos lehet azoknak, akik:

• a beszerzési és ellátási lánc menedzsment területéhez tartozó munka-
körben dolgoznak,

• újonnan kerültek erre a területre és szeretnének megismerkedni a
szakma fogásaival,

• már több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, de szeretnék tu-
dásukat rendszerezni illetve a legújabb módszerekkel megismerkedni.
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A program moduljai a következők:

1. A vállalati gazdálkodás alapfogalmai
2. Szükségletek tervezése és az ellátás tervezése
3. Beszállítói piacok elemzése
4. Beszállítói stratégia kialakítása
5. Beszállítók értékelése és elemzése
6. Ajánlatok beszerzése és értékelése
7. Tárgyalástechnika
8. Jogi háttér
9. A beszállítói szerződések menedzsmentje

10. Nemzetközi logisztika
11. Készletgazdálkodás
12. Teljesítménymérés

A program az ITC (Nemzetközi Kereskedelmi Központ) és partner intézményei
által kifejlesztett tananyag hazai adaptálása. Magyarországon kizárólagos
terjesztője az MLBKT.
A képzés távoktatási jellegű, így azok is bekapcsolódhatnak, akiknek a
munkaideje nem engedi meg, hogy a hagyományos képzési programokban részt
vegyenek. Tananyaga angol nyelvű, a hallgató választása alapján magyarul vagy
angolul végezheti el a programot, melynek képzési ideje 1 év, befejeztével
hallgatóink az International Trade Centre és az MLBKT közös oklevelét kapják.

Jelentkezési határidő: 2002. október 20.

További felvilágosítás:
MLBKT Titkárság

Ungerné Papp Klára
1053 Budapest, Veres Pálné utca 36.

Tel/fax: 317-29-59
logisztika@axelero.hu

www.logisztika.hu

mailto:logisztika@axelero.hu
http://www.logisztika.hu/


AZ ŐSZ NAGY LOGISZTIKAI ESEMÉNYE

Az MLBKT X. éves kongresszusa

GYŐZTESEK LOGISZTIKÁJA
Siófok, Hotel Panoráma

2002. november 6-8.

Az idei év sem lenne teljes a szakma egyik legrangosabb eseménye, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési
Társaság éves kongresszusa nélkül, amit társaságunk az idén TIZEDIK alkalommal rendez meg. A kongresszus célja
átfogó, teljes képet adni a szakterületek jelenlegi állásáról és jövőbeni fejlődési irányairól és egy nagy rendezvény
keretein belül összehozni a beszerzési, logisztikai, termelési vagy rokon szakterületek vállalati vezetőinek százait.
Ebben az évben is minden feltétel adott ahhoz, hogy egy sikeres rendezvényen köszönthessük Önt, s ismét szak-
mailag hasznos és kellemes napokat tölthessünk el együtt. 

Szekciók és témák
Plenáris előadások

CHIKÁN ATTILA: A logisztika hazai fejlődése a tíz kongresszus tükrében 
Knoll Imre: Szélesedő logisztikai befektetések vállalatgazdasági- és társadalmi elemzése
Karsai Béla: A „next door policy” megvalósításának lehetőségei és korlátai Magyarország vi-

szonylatában 
Dobák Miklós: Határok nélküli szervezet

Beszerzés /a Magyar Posta Rt., a Metalloglobus Kft., az ALCOA KÖFÉM tapasztalatai; az elektronikus
közbeszerzési rendszer/

Disztribúció /a General Parcel Hungary Kft., a MATÁV Rt., a Dréher Rt., CLH Hűtés és Klímatechni-
kai Kft. és a TESCO megoldásai; keresleti lánc menedzsment/

Informatika / IFUA Horváth & Partners Consulting Kft., ORACLE, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Rt., KFKI-IBIS Rt. rendszerei; az e-logisztika/

Logisztikai szolgáltatás / BILK Logisztikai Rt., LOGISZTÁR Kft., MASPED Logisztikai Kft., K-Sped
Kft., EUROFILE Bt./

Logisztikai stratégia / FLEXTRONICS International Kft., DÉMÁSZ Rt., MOL Rt.; vállalati hálók Magya-
rországon/

Termelés / AFL Hungary Kft., ProALPHA Kft.,  Zwack Unicum Rt., a multinacionális vállalatok ter-
melési jellemzői Európában/

Kerekasztal-beszélgetés a logisztika vállalaton belüli helyéről és elismertségéről 

Online információ a kongresszusról – www.logisztika.hu
1053 Budapest, Veres Pélné u. 36. T/F.: 317 2959, 266 4673

E-mail: logisztika@axelero.hu

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

http://www.logisztika.hu/

