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Szempontok raktár-gazdálkodási szoftver 
vásárlásához 

A raktári műveletek költségei azon múlnak, hogy helyes módszerekkel ke-
zelik-e az árukat. Egy tanácsadó véleménye szerint a legjobb gyakorlat 
(„best practice”) lényege az, hogy minél kevesebbszer vegyék kézbe az 
árukat és a lehető legjobban automatizálják az adatgyűjtést és az adatfel-
dolgozást. Nagy hibát lehet elkövetni azzal, ha nem megfelelő szoftvert vá-
lasztanak a raktárgazdálkodáshoz. Az ilyen hibák elkerülésére ismerni kell 
azokat a csapdákat, amelyek a raktár-gazdálkodási projektek sikerét veszé-
lyeztetik. Az alábbi cikk a legfontosabb 10 követelményt foglalja össze. 

Tárgyszavak: raktár; raktár-gazdálkodási rendszer; szoftver; 
szoftvervásárlás; demonstráció. 

A felső vezető egyetértése 
és elkötelezettsége 

A vezetővel meg kell ismertetni a raktározás és az elosztás problémáit és 
költségeit. Az új rendszer költségkeretének kidolgozásába a vállalat pénzügyi 
és informatikai szervezeteit is be kell vonni, részletes indokolást kell készíteni 
a megtérülési mutatók és a költségek meghatározásával, valamint a megvaló-
sítási ütemterv elkészítésével. 

A szoftvervétel előkészítése 
A rossz szoftvervásárlás gyakori oka a nem megfelelő előkészítés. Ezt 

úgy lehet elkerülni, hogy alaposan felmérik, hogy jelenleg hogyan adminiszt-
rálják a raktári műveleteket, nem megfeledkezve a visszaküldött áruk kezelé-
séről sem. Ne állítsanak össze lóhalálban egy általános kívánságlistát, hanem 
gondolják át alaposan tényleges szükségleteiket. Mielőtt az eladóval tárgyal-
nak, állítsanak össze egy rövid listát a legfontosabb témákról. Készüljenek fel 
az alábbi kérdésekből: 

• Milyen a vevőkörük? 
• Milyen üzletágban működnek vevőik? 
• Milyen megrendelési tételeket kezelnek vevőik? 

 



• Adminisztrációjuk dokumentálásához segítséget kérhetnek-e egy 
anyagkezelésben gyakorlott tanácsadótól? 

A követelmények meghatározása 
Sokan pontatlanul határozzák meg a követelményeket. Ez az oka annak, 

hogy a megvásárolt szoftvert utólag módosítgatják, hogy hozzáillesszék az 
újabb követelményekhez. A követelmények pontos meghatározása érdekében 
hozzanak létre egy külön csoportot a vállalat különböző részlegeinek képvise-
lőiből. A csoport ajánlásait tekintsék alapnak, és gondolják át, hogy milyen ki-
vételek lehetnek, milyen gyakran fordulhatnak ilyenek elő és hogyan kezeljék 
azokat. 

Személyes tárgyalások 
Ne higgyenek el mindent, amit mondanak az eladó képviselői, ezek leg-

feljebb kiindulási pontok a további tárgyalásokhoz. Minden megállapodást 
rögzítsenek írásban, ne bízzanak a későbbi fejlesztés ígéreteiben. Ne sajnál-
ják a pénzt személyes tárgyalásokra akkor sem, ha embereiknek az eladó te-
lephelyére kell elrepülniük. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy a szoftver minden 
lehetőségét saját vállalatuktól vett reális példákon demonstrálják. Azzal a 
szakemberrel tárgyaljanak, aki felügyeli a szoftver fejlesztését, ne csak a kö-
zelmúltban alkalmazott eladóval. 

Demonstráció 
A demonstrációt maguk irányítsák, ne az eladó. Lássák el az eladót saját 

vállalatuk adataival és határozzák meg a demonstráció programját. Rögzítsék 
videóra a demonstrációt, csináljanak feljegyzéseket, amelyekre szükség lehet, 
ha a szoftver nem működik megfelelően. Figyeljék meg az eladó embereinek 
magatartását, ne hagyják, hogy a szoftver sokféle verziójáról beszéljenek egy-
szerre. Csak azt a verziót mutassák be, amelyet megvételre ajánlanak. 

Kísérő szolgáltatások 
Sok esetben a vevők csak magára a szoftverre összpontosítanak, nem 

figyelnek az eladóra mint partnerre. Tanulmányozzák, hogy hogyan tökéletesí-
tik a szoftvereket, milyen segítséget nyújtanak a kis hibák kiküszöbölésében, 
milyen támogatást adnak a szoftver használatához. Válasszanak olyan szoft-
ververziót, amelyet sokan használnak és amely hibáit már sikerült kiküszöböl-
ni. Ha sok hibát kell kiküszöbölni a használat során, a szolgáltatási szerző-
déssel könnyen megduplázódhat a szoftver beszerzési ára. Hasznos lehet 

 



 

megnézni az eladó naplóját a segítségnyújtási hívásokról. Ebből lehet látni, 
hogy más felhasználóknak milyen problémái voltak.  

A szoftver tesztelése 
Ragaszkodjanak ahhoz, hogy az eladó telephelyén szervezzék meg 

a szoftver tesztelését a vevő vállalatának adataival. Eközben jegyezzék fel 
a felmerült problémákat és ezek elkerülését írják bele mint követelményt szer-
ződésükbe. A tesztelés során csak a vevő képviselői kezelhetik a billentyű-
zetet. 

Az eladó cég bonitása 
Alaposan vizsgálják meg az eladó cég bonitását. Nézzenek utána, van-

nak-e peres eljárások a cég ellen. Tanulmányozzák az eladó pénzügyi jelen-
téseit: milyen hasznot számolnak fel az értékesített termékekre és a vevőszol-
gálati tevékenységükre. A helyszínen ismerkedjenek meg a cég vezetőivel, 
nézzék meg milyen létszámmal működnek. Gyűjtsenek referenciákat az eladó 
cégről. 

Költségek 
Szánjanak elégséges pénzt a projektre. Sok raktár-gazdálkodási szoftver 

bevezetése azért késik vagy marad kihasználatlanul, mert a szolgáltatásokra 
nem irányoztak elő megfelelő összeget. Az új szoftver telepítési költségeinek 
75%-a az installálással kapcsolatos szolgáltatások finanszírozására kell. Ér-
demes elemezni az eladó kalkulációját. Az eladó ajánlatában szereplő szol-
gáltatásokra szánt összeget a biztonság kedvéért hárommal célszerű megszo-
rozni. 

Tárgyalások 
Mindenről lehet és kell tárgyalni, a licencdíjról, a szolgáltatások díjáról, a 

garanciákról, az előlegről stb. A vevő legyen tudatában, hogy ő van az erő-
sebb pozícióban, különösen a negyedév vagy év vége előtt (amikor az eladó-
nak különösen fontos érdeke kedvező pénzügyi mutatók elérése). 

(Dr. Garai Tamás) 
 

Trunk, Ch.: How to select WMS. = Material Handling Management, 57. k. 11. sz. 2002. okt. p. 
45–48. 

Vassiliadis, P.; Quix, Ch. stb.: Data warehouse process management. = Information Systems, 
26. k. 3. sz. 2001. máj. p. 205–236. 


