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Ellátási lánc több telephelyes vállalatoknak 
 

A hagyományos előjelzésen alapuló vállalati stratégiák helyett a cégek a kereslet-központú straté-
giára összpontosítanak, a vevőt állítják csaknem az összes vállalati folyamat központjába, hogy 
gyorsan válaszolhassanak a keresletre. Ez az eltérő vállalati folyamatok, rendszerek és szerveze-
tek, ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók logikai és tevőleges (fizikai) integrációját követeli meg. A 
korszerű információs technológiák, mint az internet, a web, Jawa és a J2EE alkalmazási szerve-
rek, a Microsoft NET, az XML és a COBRA össze tudják kapcsolni az eltérő rendszereket. Olyan 
logikai integráció azonban még nincs, amely nagyléptékű és több helyszínre szóló döntést tesz le-
hetővé akkor is, amikor menet közben az ellátási láncot is át kell alakítani. Létrehozásáért erőtel-
jes kutatás folyik, de vannak már a gyakorlatban is működő rendszerek. 

 
 

Tárgyszavak: ellátási lánc; ellátási lánc irányítás; vállalatirányítás; szoftver; telephely. 

 
Az ellátási láncról 
 
Az ellátási lánc és logisztika fogalmára igen sokfé-
le meghatározás létezik. A számtalan egyesület, 
akadémiai program, tanácsadó cég, vállalati osz-
tály, bizottság, célcsoport, vezető egymástól füg-
getlenül értelmezi. Lényegében azonban mindkettő 
(az ellátási lánc és a logisztika is) a szervezeten 
belüli és a szervezetek közötti termék- és informá-
cióáramlás hatékonyságát javító stratégiákhoz kap-
csolódik, és a piaci versenyelőny elérésének esz-
köze. 
 

A szervezetben a hatékonyság elérési módja a 
szervezet szükségleteitől, céljaitól és kapcsolataitól 
függ, s mivel két egyforma szervezet nincs, érthe-
tő, hogy mindegyiknek saját fogalma lehet a szállí-
tásról és logisztikáról. Ezt a tényt figyelembe kell 
venni a szervezetek közötti kapcsolatban. 
 
A több mint tízezer tagot számláló Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP 
– az Ellátásilánc-Menedzsment Szakértőinek Ta-
nácsa) az ellátási lánc és logisztika gazdálkodását 
a „határok és kapcsolatok elvre” alapozva fo- 
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galmazza meg. Ez az alapvetés segíti a tagok kö-
zötti véleménycserét, s a tagok kitarthatnak az 
ellátási láncról alkotott saját, egyedi és érvényes 
elképzelésük mellett. Ha a vállalkozásnak meg-
vannak a saját következetes fogalmai, akkor tagjai 
tudják, hogy melyek a határok, a kapcsolatok és a 
hatásterületek. Az ellátási láncban dolgozók ezek-
kel a – cégüknél létező összes tevékenységet fel-
ölelő – fogalmakkal dolgoznak, hogy az oda-vissza 
irányuló információ-, termék- és anyagáramlás 
folyamatos legyen.  
 
Az ellátási lánc és a logisztikai modell megadható 
folyamatábrával, fogalmakkal és kapcsolatokkal, 
mert ezek jól megvilágítják a felelős tevékenysé-
geket és eljárásokat. A felelős tevékenységekre az 
egész vállalati munka hatékonysága érdekében 
különleges figyelmet kell fordítani. 
 
A modellt néhány fontos szempontot betartva kell 
kiválasztani. Alapfeltétel, hogy legyen(ek) kidol-
gozva/feltérképezve 
• a világos üzleti és stratégiai alapmodell, 
• az üzemeltetési cél, 
• a kockázatok, 
• a külső- és belső kapcsolatok, 
• a mértékrendszerek és a teljesítménymérő rend-

szerek, 
• a technológiák, 
• a harmadik féllel kapcsolatos lehetőségek, 
• a piaci erők, 
• a vállalati kultúra, 
• a cégszerkezet, 
• a fő szakterületek, 
• a törvényi és szabályozási korlátok. 
 
A tanács széria- és egyedi szoftverei segítik a cé-
gek és egységek szervezeti részei közötti kapcso-
lattartást, termékkövetést, a minősítést, szimuláció-
futtatást és az előrejelző modell fejlesztését. Egyre 

több ellátási lánccal és logisztikával foglalkozó 
oktatási program készül. Mind többen kerülnek 
ellátásilánc-menedzser munkakörbe. Képzésüket 
iparágakban és szervezetekben egyaránt alkalmaz-
ható elemzés, kapcsolattartás, stratégiai és taktikai 
tervezés témájú készségfejlesztő anyagok segítik. 
 
 
A rendszer kialakítása 
 
Manapság a cégek a folyamatos piaci változások 
miatt és a gyorsan változó piaci feltételekhez al-
kalmazkodva gyakran módosítani kényszerülnek 
ellátási láncukat. A rosszul gondozott ellátási lán-
cok összeomolhatnak, s a vállalkozásra esetleg 
bomlasztóan hathatnak a következő tényezők mi-
att: 
• A melléktevékenységeket világszerte alvállal-

kozásba adják. 
• Világszövetségek és beszerzési szövetségek 

alakulnak. 
• A fokozott verseny miatt a gyártók egyre kisebb 

haszonkulcsot érnek el. 
• Kereslet–kínálat összhangjának hiánya, ellent-

mondó célok: pl. egyidejű törekvés kiváló ve-
vőszolgálat fenntartására és a készlet csökken-
tésére. 

 
A legtöbb cégnél jelenleg használat hagyományos 
vállalatirányítási rendszer (ERP) működése igen 
sokrétű: legtöbb folyamata egymástól függetlenül, 
különböző időben megy végbe. Például a megren-
deléseket alkalomszerűen veszik fel a vállalati 
közös nyilvántartásba és dolgozzák fel, anélkül 
hogy ellenőriznék a készletet és a gyártóteljesít-
ményt, holott ezek a teljesítési határidő megállapí-
tásához nélkülözhetetlenek. A készletterveket és a 
főterveket is csak hetente vagy kéthetente egymás-
tól és megrendelés feldolgozástól függetlenül ké-
szítik. A folyamatlépéseket 1. táblázat sorolja fel. 
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1. táblázat 
Tervezési lépések a hagyományos ERP-rendszerben 

 
Folyamat/rendszer Tartalma Gyakoriság 

Ajánlatkérés A vevő ajánlatot kér; az ajánlatadó rendszer általában 
az ERP része 

Alkalomszerű, nem megszabott 
időben kerül rá sor 

Megrendelés A végleges megrendelés faxon, e-mailen, weboldalon, 
EDI-n (elektronikus adatcserével) érkezik; a megren-
delések többségét betáplálják az ERP-rendszer 
megrendeléskezelő moduljába 

A megrendeléseket is alkalom-
szerűen veszik fel, de idősza-
konként, pl. naponta vezetik be 
a megrendeléskezelőbe 

A teljesítéshez szükséges 
készlet ellenőrzése 

A késztermékkészletet ellenőrzik: ha a készlet meg-
van, félreteszik, ha nincs, utánrendelik. Ezt a munkát a 
vállalat felszereltségétől függően szoftvermodullal 
vagy alkalmazottakkal végzik 

Időszakos 

Főtervezés Az utánrendeléseket és az előregyártást összegyűjtik és 
főtervet készítenek. Teljesítményfelmérő modullal 
hozzávetőlegesen felmérik a rendelkezésre álló gyártó-
forrásokat, és az utánrendelés szokványos átfutási 
idejével kiszámítják a készletpótlás szükségletét 

Időszakos, azaz hetente, két- 
vagy többhetente 

Szükséglettervezés Az igények gyártási megrendeléseket eredményeznek. 
Anyagszükségletük tervezési alapja a vállalati készle-
tezési gyakorlat és a szokványos utánrendelés átfutási 
idő. Elkészülnek a beszerzési megrendelések. A szük-
séglettervező modul kiszámítja a forrásterheléseket 

Időszakos, azaz hetente vagy 
kéthetente 

Gyártásütemezés Az előbbiekből szoftverrendszerrel vagy a tervező által 
készített táblázatos ütemtervvel (táblázat) elkészül a 
részletes gyártási ütemterv 

Készül naponta vagy hetente 

Nyersanyagbeszerzés A gyártásütemtervből adódó anyagszükséglet és a 
készlet összevetése, a hiányzó nyersanyagok megren-
delése 

Időszakos, gyakorisága az adott 
alkatrésztől és nyersanyagtól 
függ 

 
 
A táblázatban vázolt folyamatban egyik lépés a 
másikat követi, és mindig az előző lépés eredmé-
nyére alapoz. Hiányzik az együttműködés, látható-
an több automatizált és ember által végzett lépés-
ből áll. Valójában a folyamat az ellátási láncban az 
irányítás, a tervezés és a megrendelésteljesítés 
összetett feladatának kisebb és ezért könnyebben 
kezelhető „alfeladatokká” bontása. 
 
Ennél jóval eredményesebb lehet ezeknek a te-
vékenységeknek az integrálása. Az erre vonatko- 
zó kísérleteket eseti alapon végezték, az integrá- 
ció lényegében az eltérő adatmodellek és a lo- 

gika közötti egyszerű adatcsere volt. A logi- 
kai integráció és a közös, általános (és együttmű-
ködő) ellátásilánc-adatmodell alkalmazásához 
viszont a szoftvert teljesen újra kellett tervezni és 
telepíteni. 
 
A keresletvezérelt, együttműködő tervező és vég-
rehajtó rendszerhez viszont más felbontás és új 
információtechnológiai megoldás szükséges: a 
tervezési és kivitelezési folyamatok fizikai és 
logikai integrálása, s a teljes ellátásilánc-
menedzsment minőségének tökéletesítése, javí- 
tása.  
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A kialakítási követelményei 
 
A keresletvezérelt, együttműködő tervező és vég-
rehajtó rendszert úgy tervezték, hogy a vállalati 
hálózat egészére vonatkozó ellátásilánc-folyama-
toknak integráló eszköze legyen. A rendszer e kö-
vetelmény teljesítése keretében képes az új, előre 
jelzett vagy konkrét kereslet azonnali feldolgozásá-
ra és egyidejűleg az ellátási hálózathoz tartozó 
adott üzem fő ellátási láncába és gyártási tervébe 
helyezésére. A rendszer egyidejűleg végrehajtott 
funkciói ezért a következők: 
1. Az új megrendelés fogadása. 
2. Megkeresi a megrendeléshez szükséges, egy 

vagy több helyen rendelkezésre álló elemeket 
(alkatrészeket, nyersanyagot és szerelési egysé-
geket). 

3. Felméri a forráskapacitást, és feltünteti azokat a 
gyártási egységeket és alkatrészeiket, amelyek a 
meglevő forrásokból nem készíthetők el. 

4. Meghatározza a szállítási igényt. 
 
További fontos kialakítási szempontok: 
• A rendszer legyen megrendelés-központú, ellen-

tétben a jelenlegi termelésközpontú, -logikájú 
rendszerekkel. A megrendelés így végig nyo-
mon követhető, tökéletesebben kezelhető, mivel 
pillanatnyi állapota mindig ismert, ezért ha 
szükséges az ellátás dinamikusan átirányítható a 
sürgősebb megrendelés kielégítésére. 

• Nagy tömegű megrendelést egyszerre kezeljen 
(több csatornáról, mint az internet, EDI és a 
CRM-rendszer vagy kézi betáplálás). 

• Az ellátási hálózat tevékenységét hangolja össze 
a megrendelés hatékony kezelésére és kivitele-
zésére. Például váratlan helyzetben a megrende-
lést gyorsan más ellátási forrásokhoz kell áthe-
lyezni. 

• A teljesítményt, a készletet a sürgős megren-
deléshez csoportosítsa át, a folyamatban lévő 

kevésbé fontos munkáról. Ezzel csökkenti a 
készletigényt, és rugalmasan válaszol a keres-
letre. 

 
 
A rendszer felépítése 
 
• Rendelésvezérelt működés: a megrendelés beér-

kezése után a rendszer minden érintett összete-
vője együtt készíti el a kivitelezési tervet, ami-
nek megfelelően frissítik az ellátási hálózat ve-
zértervét. 

• Együttműködés: a rendszer lehetővé teszi a 
gyártóegységek, raktárak, részlegek stb. közötti 
együttműködést. 

• Kivitelezés: a megadott egységek megkeresik a 
meglevő kész alkatrészeket, gyártóegységet, 
beszállítót stb., hogy a felmerült igényt kielégít-
sék. A rendszer figyelemmel kísérheti a folya-
matot és a tervezettől való eltérést a felhaszná-
lói interfészben jelezheti. 

• Tervezés: a kész alkatrészekből nem teljesíthető 
igény bevihető az éppen érvényes ellátási lánc 
vezértervbe.  

 
A jelenlegi rendszerek az azonos alkatrészeket 
együtt kezelik, a megrendelők szerint azonban nem 
tudják megkülönböztetni azokat. A megrendelé-
sekből kigyűjtik, hogy egy alkatrészből hány kell 
az adott időszakban (pl. negyedévben). Az új rend-
szer viszont a megrendeléseket kezdettől fogva egy 
„tulajdonoshoz” kapcsolva kezeli. Tulajdonos lehet 
a tervező, aki meg kívánja tervezni, hogy mennyi 
lesz a gyártás egy adott időszakban, vagy a végle-
ges megrendelést adó vevő. E módszer jobb a ha-
gyományosnál, mert: 
• a rendszer az egyedi megrendelésre megjelené-

sekor is azonnal képes válaszolni, 
• a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen vál-

toztatást képes előmozdítani, anélkül hogy be-
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folyásolná a többi igény teljesítésnek folyama-
tát, 

• a megrendelés teljesülését az ellátási lánc men-
tén végig láthatóvá teszi. 

 
A megrendeléskezelés elve a következő:  
• A vevő a termékszerkezet összes szintjén, azaz 

az ellátási lánc mentén végig azonosítható.  

• A megrendelések valamilyen – egy vagy több 
lépésből álló – tervhez tartoznak, azaz végrehaj-
tandó eljárásaik, előírásaik és időzítésük van.  

• A megrendelés teljesíthető készletből, gyártás-
sal vagy a beszerzéssel, illetve ezek kombináci-
ójából. A gyártási terv olyan folyamat, amely 
szerint az alkalmas gépek alkatrészt vagy szere-
lési egységet készítenek. 

 
 

 
 

1. ábra A megrendeléskezelő rendszer általános elvi folyamatábrája 
 
 
A megrendelés általános modellje az 1. ábrán lát-
ható. A megrendelés p elem kérése t időre. A meg-
rendelés teljesíthető készletből, illetve gyártásból 
„gyártási megrendelésre”, vagy beszállítóktól „be-
szerzési megrendelésre”. A két utóbbi ellátásilánc-
típusú megrendelés. A megrendelés az ellátási 

hálózat egységei (üzemek, raktárak vagy beszállí-
tók) között „továbbító megrendeléssel” mozgatha-
tó. Ezek mind a „rendszer megrendelési tervének” 
részei, amely részletezi az igény teljesítéséhez 
szükséges teendőket. A rendszer megrendelési 
terveinek összessége az ellátási hálózat vezérterve, 

továbbító megrendelés rendszerbe érkező megrendelés rendszer megrendelési terve megrendelési terv lépése
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amely az összes alkatrészre és az időszak vala-
mennyi igényére vonatkozik. A megrendelésnek öt 
állapota lehet: 
1. Érdeklődés: a megrendelő ellenőrizte, hogy a 

megrendelés tárgya kivitelezhető, ill. beszerez-
hető-e, de még nem véglegesítette a megrende-
lést. 

2. Tervezve: ebben az állapotban a megrendelést 
véglegesítik, és az ellátási hálózat vezértervé-
nek részévé válik. 

3. Kibocsátás: az ellátási hálózat vezértervének 
vonatkozó részét előre megadott időben kiadják 
teljesítésre, azaz gyártásra vagy raktárból kivé-
telre és szállításra. 

4. Várólistán: váratlan helyzet miatt a megrende-
lés várólistán van. 

5. Teljesítve: a megrendelésre megadott összes 
tervszakasz teljesült. 

 
A megrendeléskezelő egyik szolgáltatása a meg-
rendelés nyomon követése, helyzetének frissítése 
a megrendelés teljesítése során. A megrendelés-
kezelőhöz (order manager) tartozó megrendelésfaj-
ták: 
• Teljes eladási megrendelés: a vevőtől kapott 

szokványos eladási megrendelés. Tartalmazza a 
teljesítési folyamat valamennyi (tervezés, meg-
valósítás, számlázás) elemét. Több önálló azo-
nosítási számú megrendeléstételt tartalmazhat. 

• Teljes beszerzési megrendelés: a megrendelés 
hozza létre. A megrendelésre az ellátók és (az 
ellátási lánc kialakításától függően) partnereik 
adnak ellátást. A megrendelés kapcsolódhat 
más megrendeléshez (pl. eladási megrendelés-
hez) is. Több külön azonosítási számú megren-
deléstételt tartalmazhat. 

• Ajánlatkérés: pályázatkiírás, nem eladás. Ha az 
ajánlatot elfogadják, szokványos megrendeléssé 
alakítható. Több külön azonosítási számú meg-
rendeléstételt tartalmazhat. 

• Készletmozgás: raktárközi készletmozgás vagy 
vevőtől származó utánpótlási igény az eladó 
készletéből. Csak egyféle azonosítási számú té-
telre vonatkozik. 

• Közvetlen eladás: automatikusan társított meg-
rendelést hoz létre. Erre a  megrendelésre szál-
lítja az árut az ellátó vagy partnere közvetlenül 
a vevőnek. Több önálló azonosítási számú meg-
rendeléstételt tartalmazhat. 

• Előrendelés: alkatrészre vagy késztermékre szól, 
későbbi várható igény alapján. Az alkatrészt vagy 
legyártják, vagy nem. Vevője egyelőre nincs, el-
készülte után eladásáig raktárban tárolják. 

 
A megrendeléskezelő egyik szolgáltatása a fenti 
megrendelések változtatása az ellátási hálózatban 
mindkét (oda-vissza) irányban. A szolgáltatás nö-
velheti vagy csökkentheti a megrendelt elem 
mennyiségét; megszüntetheti a megrendelést; 
megváltoztathatja a megrendelés határidejét. A 
megrendeléskezelő az igényt felhasználói inter-
fésztől vagy külső vevői beszerző rendszerből ve-
szi fel. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek az 
igényt kielégítő terv végrehajtása előtt tervváltoza-
tokat alkotnak és kínálnak fel. 
 
 
Tervtőzsde 
 
A tervtőzsde (planning exchange) a megrendelés 
tervezésének és teljesítésének összehangolásáért 
felelős közvetítő. Egy vagy több elem határidős 
megrendelése esetén fő feladata: 
• kiválasztja, hogy az ellátási lánc mely csomó-

pontjának kell kiadni az elemre szóló megren-
delést, 

• ha az igényelt elemből nincs a kiválasztott cso-
mópontban, meghatározza, hogy az ellátási lánc 
melyik csomópontjából lehet más alkalmas 
elemmel helyettesíteni. 
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Kapacitáskezelés A tervtőzsde az iparban jól bevált, gyors helyi 
kereső algoritmussal találja meg a megrendelés 
kiadására legalkalmasabb ellátásilánc-csomópon-
tot. Minden iteráció (fokozatos megközelítés) al-
kalmával a tervtőzsde az alkatrészek mellé 
ellátásilánc-csomópontokat rendel, majd közülük a 
feladatra (tárolására, gyártására, beszállítására stb.) 
alkalmasnak tervezési felkérést küld. Minden cso-
móponthoz forráskezelő tartozik. A koordinátor a 
létrehozott megrendelés–alkatrész–ellátási lánc 
kombinációt értékelésre elküldi a hozzátartozó 
forráskezelőnek és figyelemmel kíséri a körfolya-
matot. A közvetítők feldolgozzák a tervtőzsdéről 
származó felkérést, és elküldik neki a beárazott 
ajánlatot, illetve az elutasítást vagy a határidővál-
toztatást. A tervtőzsde és a forráskezelők a legjobb 
megoldást adó kombináció eléréséig tárgyalnak (2. 
ábra), amelyet a rendszer „győztesnek” nyilvánít, 
és megkezdi a megvalósítását. 

 
A kapacitáskezelés fő feladatai: 
• az előre gyártott termékekből előirányozza a 

megrendelés(ek)hez juttatható mennyiséget, 
• új gyártási megrendelést készít, ha az előregyár-

tásból nem jut elég termék, 
• optimális forrásterhelési tervet készít a forrás-

teljesítmények figyelembevételével. 
 
A közvetítő így tervezi meg a beérkező megrende-
léseket. A frissített termelési terv váratlan körül-
mény, sürgős megrendelés esetén – amíg megvaló-
sításra ki nem adják – módosítható. Ha a megren-
delt mennyiségre az előre gyártott készletből és az 
éppen gyártásban lévő tételekből nem futja, új 
gyártási megrendelést kell készíteni és a tervbe 
felvenni. 
 

 A teljesítménykezelő közvetítőnek folyamatábrája 
van a gyárról és a gyárrészlegekről (forrásokról, 
teljesítményükről, gyártási folyamataikról és a 
forrásterhelésekről). A teljesítménykezelő közvetí-
tő úgy rendel időt a feladatokhoz, hogy a megren-
delés egyes feladataihoz szükséges forrásokra ter-
vet készít. Ezután a tervekhez megkeresi a feladat 
teljesítéséhez alkalmas forrást (illetve kiválasztja a 
legmegfelelőbbet). A 3. ábrán látható folyamatáb-
ra az igen rugalmasan alakítható és nagyon általá-
nos SEMATECH 1.3 változat (4. ábra) adaptálá-
sával készült. 

 
 

 

tervtőzsde 

 
2. ábra Információcsere a tervtőzsde és az egyes 

forráskezelők között 

 
 
A teljes körfolyamat 
 
A keresletvezérelt, együttműködő ellátási láncot 
tervező és kivitelező rendszer folyamatosan készen 
áll a megrendelés felvételére. A megrendelés inter-
neten, faxon stb. érkezhet a kezelőhöz, ahol vevő-
ágazat  szerint  csoportosítják,  majd  feldolgozásra 

forráskezelő  forráskezelő  

forráskezelő  

(1) (2) 
(2) (1) 

(1) (2) 

(1) (2) 
megrendelésmennyiség: 
kért határidő, 
megrendeléstípus, 
elemazonosító stb. 

tervezett megrendelés-
mennyiség: 
teljesíthető határidő, 
késedelem, költség stb. 

 46



Tanulmánytár * Ellátási/elosztási logisztika 
 
 

 
 

3. ábra Gyári folyamatok és források elvi folyamatábrája 
 
 
kerül (4. ábra). A körfolyamat a különböző (el-
adással, készletről, előre gyártásból, egyedi gyár-
tásból stb. teljesíthető) megrendelések rendszerbe 
táplálásával kezdődik (nem típus, hanem érkezési 
sorrend szerint). A forráskezelő közvetítők egy-
szerre többféle azonosítási számú megrendelést 
kezelhetnek. A tervtőzsde és a teljesítménykezelő 
közvetítők addig dolgoznak, amíg az összes meg-
rendelés terv el nem készül. 
 
A tervező és kivitelező körfolyamat fő feldolgo- 
zó magja a tervező központ, amely tervtőzsde- 
és teljesítménykezelő közvetítőkből áll. A ter- 
vező központ dolgozza fel a kivitelezendő kül- 
ső megrendeléseket: a kivitelezés szerinti elemek- 
re, ill. megrendelésekre bontja azokat, megtud- 
ja, hogy teljesíthetők-e készletből, előre gyártás- 
ból vagy forrásteljesítményt rendel legyártásuk- 
hoz.  

 
 
4. ábra Forrástervezési folyamat modellezési vázlata 
 
 
Példa a tervezési és a kivitelezési 
folyamatra  
 
Az ismertetett rendszer a Simake félvezetőgyár 
példáján mutatható be. A cég európai és ázsiai 

elemre műveletek források

termékigény gyártóegység

igény-
átalakítás

van idő 
a kivitelezésre 

határidővel 
ellátott igény

megvannak
a forrásai

anyagjegyzék 

megrendelési terv 
lépése 

 

 

 

 
forráslajstrom 

gyártási lépés 

gyártási folyamat 

gyártóteljesítmény 

gyártási művelet gyártási folyamat 
csomópontja 

0..* 

0..* 

0    1 

1..* 

1..*

1..= 

1  =

alkatrész 
felhasznált 
alkatrész 

legyártott 
alkatrész 

forrás 
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gyára ugyanazon ERP-rendszerekkel dolgozik, az 
alvállalkozók nemkülönben, és az egész szerveze-
tet hetente frissített FTP-vel tájékoztatják. A for-
galmazási osztályoknak is saját adatbázisa van. A 
gyártás helyileg és technológiailag elkülönülő négy 
lépésből áll. A Simake  
• naponta mintegy ezer megrendelői megkeresést 

fogad, és le akarja faragni az ajánlatadási időt, 
• különböző ERP- és MRP-rendszerektől kapott 

információkkal kénytelen dolgozni, 
• szüksége van az eltérő IT-környezetbe illő, 

eltérő folyamatokat integrálni képes intelligens 
platformra. 

 
A vevői keresletre a cégnek pontos választ kell 
adnia, össze kell hangolnia a kivitelezést és a ter-
melési tervet ennek megfelelően kell módosítania. 
 
A rendszer összehozza a Simake-hálózat összes 
rendszerét, s az ebből nyert információt olyanná 
alakítja, hogy az mindenkit (a forgalmazókat, a 
marketingeseket, a gyártástervezőket, az alvál-
lalkozókat és az elosztókat) kiszolgáljon a kivite-
lezési megoldásváltozatok készítésében és segítse 
a megrendeléssel kapcsolatos következő folya-
matot: 
1. Az eladó nyilvántartásba veszi a vevőtől érkező 

ajánlatkérést. 
2. A rendszer feldolgozásuk előtt sorrendbe állítja 

az ajánlatkéréseket. 
3. A megrendelésfeldolgozó kiszámítja, hogy a 

megrendelésekből hány tétel teljesíthető kész-
letről, hány a meglévő gyártási tervekből, a há-
lózat összes tagját illetően. Ha hiányt tapasztal, 
beindítja a tervtőzsdét, hogy vonja be a gyártást 
a megrendelésből hiányzó tételek kivitelezésé-
re. Eddig még a megrendelés hivatalosan nincs 
visszaigazolva. 

4. A tervtőzsde a megrendeléseket összetevőire 
bontja, majd előzetesen kiosztja az illetékes el-

látási hálózati egységeknek, s gyártási és kivite-
lezési tervváltozatokat készít. 

5. A gyáregységek felmérik, hogy teljesítmény 
lekötöttségük mellett, mennyit tudnak a meg-
ajánlott változatokból határidőre elkészíteni. 
Javaslataikat beadják a nyilvántartásba, és el-
vállalják a tervezési módszerüknek legjobban 
megfelelő változatokat. 

6. A marketingvezetők áttekintik az ajánlatkérést 
és a tervezői javaslatokból kiválasztják a leg-
nagyobb hasznot hozót. 

7. Ezután az értékesítő a vevő elé tárja a változa-
tokat, hogy a vevő a legjobban megfelelőt kivá-
laszthassa. 

8. A vevővel az értékesítő a kiválasztott változat-
ban előzetesen megállapodik és egyelőre csak 
előzetesen leköti a teljesítményt.  

9. Amint a vevő véglegesíti a megrendelést, illetve 
előre fizet, az előrendelés végleges megrende-
léssé válik, a teljesítményt lekötik és a megren-
delés hivatalosan bekerül a tervbe. 

 
A 5. és a 6. ábra ezt a folyamatot szemlélteti a 
tervezésre és a kivitelezésre vonatkozóan. 
 
 
Gyakorlati bevezetési szempontok 
 
Az ellátási láncok nagyon nehezen számítógépesít-
hetők ott, ahol nincs szabványos, mérvadó, jól kidol-
gozott munkafolyamat. A legtöbb szoftverbeveze-
tési kudarc is ennek a következménye. Az IT/IS 
(információtechnológia/információrendszer) alapú, 
keresletvezérelt, együttműködő ellátásilánc-rendszer 
bevezetéséhez a vállalati folyamatokon is változtatni 
kell. Ezért a munkafolyamatokat, az emberi munkát 
(és az ellátási lánchoz tartozó partnerekkel való 
kapcsolatot) és a rendszert úgy kell integráltan meg-
szervezni, hogy a tervezésben és a kivitelezésben az 
együttműködés eredményes legyen. 
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5. ábra Tervezőmag folyamatábrája 
 
 

 
A Singapore Industries-nél a rendszer bevezeté-
sekor azt tapasztalták, hogy további nehézsé- 
get okozott az adatpontatlanság. A rendszer hasz-
nosságának maximalizálása érdekében el kell 
érniük a kilencvennyolc százalékos adatpontos-
ságot. 
 
 
Ember–rendszer kapcsolat 
 
Bár az ismertetett rendszer a legkorszerűbb, okos 
és összetett feladatok megoldására képes, igényli, 
azaz nem nélkülözheti az emberi közreműködést. 
Az IT-rendszerek azért számítanak okosnak, mert 
meg tudják tanulni a tervező ember által kidolgo-
zott szabályokat és módszereket, ezenkívül szédü-
letes gyorsasággal végzik el a nagyon időigényes 

tervezői munkát. Mégsem tudják helyettesíteni az 
embert, aki minden rendelkezésre álló szükséges 
tudást betáplál az IT-be. A kivételes események 
bekövetkeztekor ismét az emberen van a sor. A 
tervezés szakadatlan folyamat, nem csak egyszeri 
feladat. A tervezők az új problémát, feladatot nem 
egyformán oldják meg.  
 
Ha az IT-rendszer maga készít tervet, sokat javít a 
végeredményen, ha a tervező  
• elbírálja a végeredményt,  
• megkeresi a problémákat, illetve  
• a felülvizsgálandó tervezési paramétereket.  
 
Természetesen a tervező és az IT-rendszer együtt-
működésével készült tervet is el kell bírálni. 
 

általános termékjel-
lemzés 

anyag megléte megrendelés-
kiadás 

érdeklődés 

gyártóegység 

előregyártás 

tervtőzsde 
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kezelő 
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elemző  

helyi terv 

olvasás 

frissítés 

ajánlatkérés 
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6. ábra Példa tervezési és kivitelezési folyamatra 
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