
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Rendelj szállításra – 
a kulcs az értékesítéstervezés 

Hosszú szállítási határidők, nagy raktárkészletek, nagy kereskedői en-
gedmények: sok OEM (autógyár) gyártásirányítása mindennek nevezhe-
tő, csak hatékonynak nem. A legtöbben azonban csak az értékteremtési 
lánc egyes szakaszaiban foglalkoznak ezzel a problémával. Az alábbi 
cikk szerzői az – már az értékesítéstervezésnél kezdődő – egységes 
megoldások mellett szállnak síkra. 

Tárgyszavak: értékesítéstervezés; megrendelésre gyártás; 
prognózis; rendelésgenerálás; autógyártás. 

Az autóiparban még néhány évvel ezelőttig a hagyományos tömeggyár-
tás és az ehhez kapcsolódó darabköltség-minimalizálás állt az előtérben. A 
termelési tervet az anyag rendelkezésre állása és a gyártókapacitás határozta 
meg. Az egyre nagyobb modell- és felszereltségkínálattal azonban új köve-
telmények jelentek meg, pl. a termelés fokozott rugalmassága, rövidebb és 
megbízhatóbb szállítási határidők. 

Erre sok OEM azzal az elvileg helyes próbálkozással reagál, hogy érték-
teremtő láncát módosítja. Természetesen gyakran csak részleges megoldá-
sok születnek. A következmény: információhiány az autógyártónál, a gyártó és 
beszállító között vagy az OEM és a gyártó között. 

A piaci kereslet ingadozásait túl későn ismerik fel; ezen túlmenően az 
OEM-nél az értékesítéstervezés nehézkesen reagál. Ennek gyakran túlzott 
reakció az eredménye. Ezenkívül a „Gyárts többet!” vagy „Gyárts kevesebbet!” 
üzenet túl későn jut el a beszállítókhoz és annak termelési tervében jelentős 
eltéréseket okoz (1. ábra). Ezáltal a gyártók nem a piac igényei szerint termel-
nek: nem állnak rendelkezésre a vevők specifikációja szerinti járművek; má-
sok viszont a raktárba vándorolnak és később engedménnyel kell eladni azo-
kat. A járművek nagy részét – főleg a nagy mennyiséget gyártók – csak nagy 
árengedménnyel tudják értékesíteni. Ez a nyomás („push”) elvű filozófia máig 
alig változott valamit. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az OEM értékesítéstervezése túl lassan reagál a keresletingadozásokra. A következmény 
túlzott reakciók és a beszállítók késedelmes tájékoztatása: a többlet egyre nagyobb lesz. 
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1. ábra A hagyományos értékesítési terv hiányosságai 

Az OTD (rendelj szállításra) megakadályozza 
a részmegoldásokat 

Feltételezett csodafegyverként és a nyomás elvű filozófia ellentéteként 
emlegetik gyakran a „gyárts megrendelésre” („build-to-order” = BTO) fogalmat. 
A BTO azt jelenti, hogy a járművet csak akkor gyártják le, ha a megrendelés 
beérkezett. Egyes vezető vállalatok BTO-hányada eléri a 80%-ot, de a vállala-
tok többségének ez a hányad lényegesen kisebb, 50% alatti.  

Annak érdekében, hogy ne a kereslettől függetlenül gyártsanak, a fenn-
maradó hányadot hatékonyan kell irányítani. A nem megfelelő tervezési rend-
szerek és ezen rendszereknek az OEM-ek folyamataiba integrálásának hiá-
nya miatt a hagyományos eljárások ezt nem tudták teljesíteni.  

Az OTD a BTO és a prognózisalapú járműgyártás kombinációjából áll, 
amely mögött még nem áll valódi vevőrendelés. Az OTD legfontosabb ismér-
vei: 
• az OTD a tényleges, regionálisan összesített piaci kereslet részletes és 

időszerű adatfelvételén alapszik; 

 



• az OTD integratív eljárás, amely a teljes értékteremtő láncot átfogja – a 
piaci prognózistól a beszerzésen és rendeléstervezésen át egészen a 
gyártásig és a kiszállításig; 

• az OTD megköveteli az egy járműre eső darabköltség-minimalizálásról a 
nyereség-maximalizálásra váltást; 

• az OTD megköveteli a gondolkodásnak a nyomás („push”) elvről a húzás 
(„pull”) elvre változtatását, ami hatalmas kihívás. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az OTD integratív kezdeményezés, az OEM (középen) és a beszállító (lent) hálózatot képeznek. Ez- 
által könnyebben lehet reagálni a rövid távú változásokra és el lehet kerülni a termelésingadozásokat. 
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2. ábra Az OTD a teljes értékteremtési láncot integrálja 

 
 
Az OTD működésének meghatározó feltételét a magasan fejlett értékesí-

tés-tervezési rendszerek képezik. Segítségükkel ma már azt gyártják, amire 
csak holnap lesz kereslet.  

Az OTD-n belüli értékesítéstervezési rendszerek célja a piaci kereslet le-
hető legpontosabb előrejelzése, a rövid távú változások és a lehetséges meg-
szorítások rugalmas figyelembevétele. Annyiban egyedülállóak, hogy minden 
információtechnológiai és üzleti folyamatban a vevői megrendelések beérke-
zésén alapulnak. Ezenkívül már nagyon korán és nagyon részletesen mutat-
ják a későbbi termelési tervet és az anyagszükségletet. 

Hogyan is működnek ezek az előrejelzési és tervezési rendszerek? A 
legfőbb hangsúly a gyártás előtti kb. két hónapos tervezési időszakon van, 
amit részletesen felsorolt megrendelésekkel kell kitölteni. A megrendelések 
vagy vevőnévvel állnak már rendelkezésre vagy még „eladatlanok”. Korszerű 
prognózisrendszerek biztosítják, hogy ezek az eladatlan megrendelések is 

 



nagyon jól igazodjanak a tényleges (jövőbeni) kereslethez, a helyi kereske-
dőktől származó információkat helyi szinten kötegelik és a megrendeléseket 
automatikusan generálják. A korszerű módszerekkel készült prognózisokhoz 
arra van szükség, hogy statisztikailag nagyszámú eddigi vevőrendelésekről 
gyűjtsenek adatokat. Hogy ennek a számnak mekkorának kell lenni, az attól 
függ, mióta van a járműtípus a piacon. A ritkán eladott jellemzőkre nehéz 
prognózist készíteni. Ha túl kevés információ áll rendelkezésre, a járműveket 
konkrét vevőigényre kell gyártani. Ahhoz, hogy az aktuális piaci információkat 
megfelelően figyelembe lehessen venni, a múltbeli adatokat piaci szakértők 
sajátos ismereteivel kell kiegészíteni. Ők időben felismerhetik és beépíthetik a 
prognózisba a fenyegető (pl. az új, konkurens modellek miatti) 
értékesítéseltolódásokat. 

Ez a folyamat rendszeresen ismétlődik és figyelembe veszi az eladási 
régiók marketinginformációit. Egyre több jövőbeni rendelést befolyásoló té-
nyezőt vesznek figyelembe. Ide tartozik a vevőrendelések beérkezésének és 
a raktárkészletnek az alakulása is. 

Előnyök mindkét oldalon 
A vevők által le nem hívott járműveket legyártják és központi jármű-

poolokba szállítják. Ezek azonban nagy valószínűséggel jobban megfelelnek a 
később beérkező vevői igényeknek, mint a prognózisrendszer bevezetése 
előtt. Ezek a járművek minden kereskedő számára rendelkezésre állnak. A 
gyártók és a kereskedők számára az előnyök a következők: 

• a rendelésgenerálási folyamat halmozott szinten – a helyi kereskedő 
általi megrendeléssel összehasonlítva – kiküszöböli az egyes kereske-
dők helyi szemléletmódjából adódó bizonytalanságok összeadódását; 

• stabilizálódik az anyag- és termeléstervezés, mivel a generált, teljesen 
részletezett megrendelések időben és nagyobb pontossággal tükrözik 
a későbbi tényleges termelési tervet;  

• a megrendelésbank rendszeres frissítése lehetővé teszi a rugalmas al-
kalmazkodást a piaci ingadozásokhoz; 

• a legyártott, eladatlan járművek nagyon jól megfelelnek a vevői igé-
nyeknek. A modellek többsége gyorsan leszállítható. Ezenkívül a ke-
reskedők csökkenthetik raktárkészleteiket. 

Természetesen maguk a leginnovatívabb értékesítéstervezési rendsze-
rek sem biztosítanak százszázalékos pontosságot. Előfordul, hogy egy vevő-
rendelés egyik korábban generált megrendelésre sem illik. Ezért a rövid távon 
nem szállítható alkatrészekből bizonyos készletekre van szükség. Mivel azon-
ban viszonylag kevés alkatrészről van szó, nem merülnek fel feleslegesen 
nagy raktározási költségek. 

A rendszert egy úgynevezett „nyitott csővezeték” támogatja, ami az el-
adatlan járműveket minden kereskedő számára nagyon korán on-line hozzá-

 



férhetővé teszi. Ezenkívül az OTD a vevők számára fokozza az átláthatósá-
got, mivel az esetek többségében on-line fix szállítási határidőt kapnak. 

Természetesen nem elég az OTD-t egyszerűen a meglévő rendszerre rá-
tenni. Elengedhetetlen a szoros együttműködés a kereskedőkkel és beszállí-
tókkal. De a ráfordítás megéri: teljes megvalósítás esetén a megrendelések 
átfutási ideje akár 50%-kal is csökkenthető és a szállítási megbízhatóság 90% 
fölé emelkedhet. Egyszerre több helyen jelentkezik a hatékonyságnövekedés: 
a beszállítók és az OEM jobban tud tervezni. A raktárkészletek alacsonyabbak 
lesznek. A vevők jobban felszerelt „kívánságautókat” rendelnek és nem kell 
őket engedményekkel meggyőzni arról, hogy olyan autókat vegyenek, amilye-
neket tulajdonképpen nem akarnak. 

 
(Jurasits Jánosné) 
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