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1. Bevezetés
A globális kereskedelem támogatására globá-
lis logisztikai szolgáltatók fejlődtek ki a 21. 
századra. A globális szolgáltatók ellátási lánc 
menedzsment eszközeikkel, hatékonyan 
támogatják a vállalatok piaci törekvéseit és 
ezen keresztül a fogyasztók magas színvona-
lú kiszolgálását (Szegedi, 2012, 20-21.o.).  
A globális szolgáltatók mellett szerepet kap-
nak a regionális logisztikai vállalkozások is, 
akik az ellátási lánc tagvállalatai közé ékelőd-
ve értéknövelt szolgáltatásokat nyújtanak a 
megrendelőik számára. Az innovatív logisz-
tikai megoldások növelik az érték láncon 
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Absztrakt
A raktárlogisztikai folyamatok optimalizálására 
számos új információ-technológiai eszköz áll a 
rendelkezésünkre. A készletek pontos nyilván-
tartásával kapcsolatban már alap elvárásként 
jelentkezik a vevők részéről az, hogy az egyes 
rakatok egyedileg azonosíthatók legyenek, il-
letve az így definiált egységek lokációja mind 

a raktárban, mind pedig az ellátási lánc bármely 
szakaszában pontosan meghatározhatóvá váljon. 
A szerzők által bemutatott új fejlesztésen keresz-
tül megismerhetjük azt, hogy hogyan látja el a 
raklapalapú egységrakatokat egyedi azonosító-
val a szolgáltató, amely azonosító természetesen 
tartalmazza az adott árura vonatkozó valameny-
nyi (szükséges) információt is. A pilot projekt  

lezárását követő tapasztalatok összefoglalása 
megfelelő támaszokat adhat az új technológia 
rendszerszintű és általános bevezetéséhez.
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belüli folyamatok és információ-áramlások 
hatékonyságát. és ennek köszönhetően nő 
a gyártó és kereskedelmi vállalatok ver-
senyképessége is. Napjaink logisztikai új-
donságai között egyre inkább előretörnek 
az új infokommunikációs fejlesztések és az 
információ-technológiák, melyek széleskö-
rű alkalmazása pozitív irányba tolja a vevői 
kiszolgálás színvonalát, illetve a megtartás 
hatékonyságát.

2. Az új technológiák 
megjelenése a logisztikai 
rendszerekben
„Általánosan elfogadott az a megállapítás, 
hogy a nemzetközi áruáramlásba került 
termékvolumen kétszerese a ténylegesen 
megtermelt áruk volumenének” (Karma-
zin-Ulechla, 2015, 50.o.). Ezt a tényt erősí-
ti a nemzetközi vállalatok „belső” gyakorla-
ta, amelynek köszönhetően jelentős anyag 
mennyiségek, félkész és késztermék volu-
menek, gyárak közötti szállítása valósul 
meg a végső termék előállítása érdekében 
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(központi vállalat és leányvállalati kapcso-
latok miatt). A növekvő árualapok jelentős 
kihívást okoznak az ellátási láncoknak, így 
az áruk és az információk folyamatoptima-
lizált technológiai hátterére egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a tagvállalatok. Az 
alapanyagok, félkész és késztermékek nyo-
mon követésének egyik „alapvető feltétele 
a szemléltetési egység meghatározása (Tra-
ceable Resource Unit, TRU), amelyet a 
lánc mentén, nyomon kívánunk követni” 
(Szegedi, 2012, 138.o.). Ezek a szemlélte-
tési egységek lehetnek olyan új technológi-
ai megoldást támogató eszközök, amelyek 
a feladat végrehajtása során elengedhetetle-
nül szükségesek. Az ellátási láncok tagvál-
lalatai részéről a folyamat-ellenőrzés iránti 
igény jelentősen megnövekedett az elmúlt 
években. A lehető legrészletesebb visszake-
reshetőség az autóiparban, a repülőgépipar-
ban és az élelmiszer-gazdaságban figyelhető 
meg. A nyomon követhetőségi vevői igény, 
az ellátási láncok egyik legnagyobb kihívá-
sává vált napjainkra. Jelentőségének felér-
tékelődésében fontos szerepet játszik, hogy 
a termelésorientált kínálati piacok (push) 
folyamatosan alakulnak át igényorientált 
keresleti piaccá (pull). 
Az angol szakirodalmakban Tracking (nyo-
mon követés – előrefelé) és Tracing (vissza-
keresés – visszafelé) fogalmak használatával 
tesznek különbséget a nyomon követési te-
vékenységek között. A nyomon követési te-
vékenységeknek köszönhetően a megtett út 
állomásainak ismeretében lehetőségünk van 
az adott dolog származását meghatározni.  
A nyomon követés előnyei között említ-
hetjük azt, hogy jelentősen növeli a fo-
gyasztók bizalmát, továbbá hozzájárul az 
érintett ellátási lánc versenyképességének 
növeléséhez, illetve a nyomon követhető-
ség által biztosított előnyök az ellátási lánc 
valamennyi pontján megjelennek. Ezek a 
pontok a készletek tárolásának helyszínei 
is lehetnek, amelyek közül egyet kiválaszt-
va egy regionális logisztikai szolgáltató által 
működtetett raktárra fókuszálunk.  

Az aktuális informatikai trendeknek megfe-
lelően a BI-KA Logisztika Kft. szolnoki lo-
gisztikai raktárában, két lépcsőben megvaló-
suló IT fejlesztésről döntött. Első lépcsőben 
a rakatok, illetve a tárhelyek vonalkódos azo-
nosítására, illetve ennek szoftveres integráci-
ójára kerül sor. Második lépcsőben – a már 
működő rendszer továbbgondolásaként – a 
termékek raktáron belüli fizikális helyének 
meghatározása, illetve mozgásának nyomon 
követése valósul meg egy lokáció-meghatá-
rozó rendszer bevezetésével. A pilot projekt 
jelen publikáció írásakor az első fázis kiépí-
tési stádiumában tart.

3. A bevezetésre kerülő 
vonalkód rendszer bemutatása
A rakatokat a speciális címkéken felül 
nyomkövető egységgel látja el a logisztikai 
vállalat, amely így lehetővé teszi azt, hogy 
az azonosított egység fizikális nyomon kö-
vetése, folyamatosan biztosítható legyen az 
érintettek számára. A rendszer működése 
során kinyert adatok – a támogató szoftve-
res megoldásnak köszönhetően – a logiszti-
kai szolgáltató számára pontos információt 
nyújtanak a naprakész raktárlogisztikai je-
lentésekhez. A rendszer összeállításán és az 
elvi működési modell kialakításán túl, ma-
gas fokú informatikai támogatást is igényel 
a vezeték nélküli hálózatokon megvalósuló 
adatkommunikáció zavartalan biztosítá-
sa. Az adatbiztonság és kockázatmentes 
üzemeltetés magas prioritást élvezett a 
program során. A rendszer bevezetésének 
alapvető célja az volt, hogy a logisztikai 
szolgáltató által működtetett raktárban a 
szállítási egységek egyértelműen azonosít-
hatókká váljanak. Az áru beazonosítása már 
a bevételezésnél kezdődik, amikor egy bel-
ső egyedi vonalkód elhelyezésével és annak 
azonosítási (kísérő) kódjának beolvasásával 
kerülnek be az adatok belső informatikai 
rendszerbe. 

A vonalkódos rendszer alapvető funkciói: 
termékazonosítás, bevételezési jegy előállí-
tása, árubeérkezés dokumentálása, raktári 
készletnyilvántartás, ügyféltörzs kezelés, 
illetve ügyfelekhez rendelt készletmozgások 
kezelése, szállítólevelek előállítása, megren-
delések kezelése, kimenő és bejövő számla-
könyv automatikus vezetése, árukiadás do-
kumentálása, kísérő információk felvitele 
(nyomon követéshez).

A folyamat során használt vonalkód olva-
só a gyártó ipari sorozatának legkiemel-
kedőbb tulajdonságokkal rendelkező, 
vezeték nélküli technológiát is támogató 
eszköze. A szkenner a robosztus ipari esz-
közök tartósságával, megbízhatóságával és 
gyors olvasási teljesítményével rendelke-
zik. Az eszköz elsősorban gyártás közeli, 
logisztikai és ipari alkalmazások számára 
gyártott készülék. Az azonosító kódhoz a 
szoftver a vonalkód olvasó által beolvasott 
a terméken elhelyezett gyártási szállítói 
kódokat rendeli hozzá. Az így hozzáren-
delt információ végigkíséri a terméket a 
raktár elhagyásáig, a kitárolásig, illetve 
a kiszállításig. A pilot projekt területet a  
BI-KA Logisztika Kft. az egyik autóipari 
beszállító partner termékeinek tárolására 
kialakított területen jelölte ki. A területen 
a jelenlegi kialakítással a polcokon elhelye-
zett vonalkódokkal együtt kerül azonosí-

tásra az áruhoz tartozó rakathely, amelyhez 
hozzárendelik a terméken lévő azonosító-
kat is.

4. A bevezetésre kerülő 
helymeghatározó rendszer 
bemutatása
A projekt során egy új technológiai fej-
lesztés került bevezetésre, amelynek kö-
szönhetően számos felhasználási területen 
költséghatékonyan és rendkívül pontos-
sággal határozható meg a megfigyelni kí-
vánt eszköz, illetve ezen keresztül az egy-
ségrakat. A pontos helyzetérzékelést egy 
„nem látható tartományban” működő 
adó és vevő biztosítja, egyedi azonosító 
hozzárendelésével. A technológiával 50 
méter távolságból is azonosíthatók az esz-
közök 3D helymeghatározással és nagy 
felbontási lehetőséggel. A központi szerver 
alkalmas helyi központból vagy akár tá-
voli asztalról történő folyamatos nyomon 
követésre, megjelenítésre és rögzítésre is.  
A rendszerhez tartozó szoftver lehetőséget 
ad a vállalatirányítási rendszerekhez törté-
nő csatlakozásra, valamint termelő és gyár-
tó vállalat esetében, a gyártási folyamat fél-
kész és készáru nyomon követésére, pontos 
készletnyilvántartására és a tároló rekeszek 
pontos helymeghatározására. A rendszer 
felépítése három tagból áll: transmitter tag-
ból (6/16bit unique code transmitter), Di-
gital Field Mapping Unit-ból (DFMU), il-
letve a központi rendszervezérlő szerverből.

5. A bevezetésre kerülő 
vonalkód és nyomon követési 
rendszerek integrációs 
folyamata
A folyamat során minden göngyölegre rá-
kerül az azonosító címke és az azonosító 
jeladó tag. A beérkezett áru átvételekor, 
illetve a raktári helységbe történő betáro-
lásakor a vonalkódok leolvasásra kerülnek, 
majd a telepítendő szoftver összerendeli a 
beolvasott vonalkódot a címkéhez, vala-
mint a tag-hez. A szoftver adatbázisként 
nyilvántartja a beérkezési időt (leolvasás 
időpontját) hozzárendelve a beolvasott 
adatokat és mennyiségeket. A tag természe-
tesen nyomon követésre alkalmas, valamint 
az adatbázis használatával a pontos göngyö-
leg tartalmának megjelenítése a szoftveren 
keresztül elérhető, továbbá az adatbázis 
használatával pontosan megjeleníthető a 
raktár állapota, ezen belül a raktár teljes 
készlete. Kiadás során a vonalkód ismételt 
leolvasásával a szoftver állapotának megfe-
lelően az áru tulajdonos rendelésének meg-
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felelően kitárolódik. Végül a számítógépen 
kinyomtatható a szállítólevél, egyedi sor-
szám hozzárendelésével, amelyből később 
számla készíthető.

6. Összefoglalás
A termelő, gyártó és kereskedelmi vállala-
tok részéről már alap elvárásként jelenik 
meg az, hogy a nyilvántartási rendszerek 
alkalmazásával, „real time” adatok álljanak 
rendelkezésre a raktárkészletről. A korszerű 

információ-technológiai rendszerek alkal-
mazásával a raktári folyamatok gyorsasága 
nő, illetve az esetleges tévesztések lehetősé-
ge markánsan lecsökken. Ezek a minőségi 
tényezők összességében azt eredménye-
zik, hogy a raktári kiszolgálási folyamatok 
színvonala tovább emelkedik, melynek 
köszönhetően a vevői elégedettség is nő. A 
bemutatott projekt eredményeként meg-
állapíthatjuk, hogy az áru, raktáron belüli 
fizikai mozgását azonnal lekövette az IT, 
így lehetővé vált az, hogy a logisztikai szol-

gáltató és a megbízó vállalat, bármely idő-
pillanatban az aktuális és valós árukészletet 
lássa. A pilot projekt bevezetése azért is vált 
fontossá ebben az évben, mivel az ameri-
kai megrendelő ezen információk alapján 
kíván dönteni 2016-ban arról, hogy egy 
újabb szállítmányt útnak indít-e a tengeren 
túlról, vagy sem (ami számára természete-
sen komoly gazdasági döntést jelent). 


