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Editel Hungary Kft.
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Tóth József
karpati@masterprint.hu
www.masterprint.eu
+36-20-538-1698
toth.jozsef@patria.hu
www.patria.hu

Sándor
Csilla
Siposné Bodon
Viktória
+36-30-678-6968
+36-1-436-9930
Pátria Nyomda Zrt.
sandor.csilla@patria.hu
sipos.viktoria@qb.hu
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TE-FOOD International GmbH.
An der Technologiewerkstatt 1, 72461 Albstadt, Germany
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Kárpáti Zoltán
+36-1-203-8599
karpati@masterprint.hu
Bessenyei Attila
+36-1-219-6080
www.masterprint.eu
Laurel Kft.
attila.bessenyei@laurel.hu
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8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4–6. www.laurel.hu
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Kárpáti Zoltán

Pátria Nyomda Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET
Együttműködési
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Árokszállási Erik
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erik.arokszallasi@te-food.com
www.te-food.com
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SZÖVETSÉGES SZOLGÁLTATÓ

WebEye Magyarország Kft.
2151 Fót, East Gate Business Park, D2 épület

Szövetséges
Szolgáltató

Kapcsolattartó
KAPCSOLATTARTÓ
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T-Systems Magyarország Zrt.
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Müller Attila
+36-20-619-9904
Rácz László
attila.muller@hu.webeye.eu
+36-1-431-1276
www.webeye.eu
racz@any.hu
www.any.hu
Szabó Timea
+36-30-341-2821
szabo2.timea@t-systems.hu
Bányai Attila
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+36-23-500-422

AMSY Jelöléstechnika Kft.
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
2040Partnerek
Budaörs,2015.qxp_Layout
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BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64–68.

Kun László
+36-20-444-1789
laszlo.kun@bizerba.com
www.bizerba.hu

Brandbank (Hungary) Kft.
1113 Budapest, Daróczi út 2-4.

Kurucz Péter
+36-30-554-4952
peter.kurucz@brandbank.com
www.brandbank.com/hu

REGISTERED

Hernádi Gábor

REGISZTRÁLT SZOLGÁLTATÓ Szövetséges

KAPCSOLATTARTÓ
Kapcsolattartó
+36-30-300-1393

Szolgáltató
Editel Hungary
Kft.
2040 Budaörs, Baross u. 89.

Kedvező ár

CODEX Zrt.
2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

Az 1988-ban alapított CODEX Zrt.
Magyarországon elsőként kapta
meg az értékpapírok előállításához
szükséges engedélyt, így immáron
évtizedek óta meghatározó piaci
szereplő az értékpapírok és egyéb,
hamisítás ellen védett nyomdai
termékek piacán.

Biztonsági gyártás

CM

IBCS Hungary Kft.
1135 Budapest, Reitter F. u. 45-49.

Egyedi megoldások

AMSY Jelöléstechnika Kft.

A folyamatos termékfejlesztésnek, több évtizedes szakértelmünknek
2040egyedi
Budaörs,
Gyár egyedi,
u. 2.különleges
a korszerű, többségében
köszönhetően
Masterprint
Jelöléstechnika
Kft.
és speciális funkciókkal ellátott
megoldásokkal állunk megrendelőink
gépparkunknak, fejlett
rendelkezésére.
2452 Iváncsa,
Kilencedi út 6.
technológiánknak és különleges,

Kárpáti Zoltán
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu

+36-1-203-8599
Vadas György
www.amsy-jelolestechnika.hu
karpati@masterprint.hu
+36-1-451-6070
www.masterprint.eu
info@ibcs.hu
Kun László
www.ibcs.hu

JOBBAN OLVASHATÓ
E GYÉNI
+36-20-444-1789
KOS
K REATÍVMérleg HungáriaOKft.
BIZERBA
laszlo.kun@bizerba.com
Komelkova
ElenaCsilla
Sándor
NFORMATÍV
1142
Budapest, Tengerszem u. 64–68.
www.bizerba.hu
+36-70-866-1613
+36-30-678-6968
V ONZÓ
elena.komelkova@sato-global.com
Pátria Nyomda Zrt.
sandor.csilla@patria.hu
SATO
Europe
GmbH
További
információ:
F
www.codex.hu
1117
Budapest, Hunyadi János u. 7.
www.patria.hu
www.satoeurope.com
Waldhofer
Straße
104,
69123
Heidelberg,
Németország
E-mail: color@codex.hu;
Kurucz Péter
sales@codex.hu
+36-30-554-4952
Papp Péter
Brandbank (Hungary) Kft.
peter.kurucz@brandbank.com
+36-20-320-6710
ÖSZTÖNZŐ
1113
Daróczi
út 2-4.
www.brandbank.com/hu
P R O FBudapest,
ITNÖVELŐ
KÖLTSÉGHATÉKONY
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Magas minőség

+36-30-203-0021
Bányai Attila
famaconsult@gmail.com
+36-23-500-422

HASZNOS

CY

CMY

Főbb termékcsoportjaink:
- értékpapírok
- hamisítás ellen védett termékek (igazolványok,
utalványok, biztonsági címkék stb.)
- különleges nyomdai megoldások (élelmiszeripari- és
gyógyszeripari másodlagos csomagolóanyagok,
veszélyességi háromszög címkék, tértivevények stb.)
- Extended CODEX Label® (ECL®)

SRS Informatika Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Szintézis Informatikai ZRt.
9023 Győr, Tihanyi út 2.

X

x

x

x
X

X

X

X

Automatikus
adatgyűjtés

Elektronikus
kommunikáció

X

X
Logisztikai
szolgáltatások

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET
Együttműködési
terület

X

x

X
X

X

x

x

X
X

X
X

x

X
X
x

x

X

X

ELHASZNÁLÓBARÁT

VÁSÁRLÁST

Hatásos marketing

MY

Gyártás házon belül

Editel Hungary Kft.
2040 Budaörs, Baross u. 89.

VÁLTOZATOS

Y

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
1102 Budapest, Halom utca 5.
www.any.hu
Laurel Kft.
attila.bessenyei@laurel.hu
Molnár
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca
4–6. Attila
www.laurel.hu

Fáma Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
9946 Magyarszombatfa, Fő u. 6.

Folyamatosan fejlesztjük
működésünket, folyamatainkat,
termékeinket.

+36-20-360-9833
Rácz László
farkas@codex.hu
+36-1-431-1276
Bessenyei Attila
racz@any.hu
www.codex.hu
+36-1-219-6080

Referenciák

I N N OVAT Í V

M

Multiplikált gyártósor

TÖBBNYELVŰ

C

Rövid határidő

hernadi@editel.hu
dr. Farkaswww.editel.hu
Andrea

Együttműködési
terület
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET

papp.peter@synergon.hu
www.srs.hu

Hernádi Gábor
Kozma Éva
+36-30-300-1393
+36-96-502-200
hernadi@editel.hu
ekozma@szintezis.hu
www.editel.hu
www.szintezis.hu
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AMSY Jelöléstechnika Kft.

Biztos pont a termelésben
Az AMSY Jelöléstechnika Kft.
Magyarország piacvezető
jelöléstechnikai vállalata, olyan
márkák kizárólagos hazai
forgalmazója, mint a kiskarakteres
feliratozást kifejlesztő VIDEOJET,
a pontütéses és karcoló jelölőket
gyártó MARKATOR és a lézer
jelölési szakértő FOBA. További
forgalmazott termékeink közé
tartoznak a LOGOPAK adatcímkézői
és számos egyéb gyártmányú,
különleges célra kifejlesztett
jelölőkészülék.

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon: +36-23-500-422
E-mail: banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
www.amsy-jelolestechnika.hu
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Biztos pont a termelésben
Az AMSY Jelöléstechnika Kft. kiemelt
fontosságú beszállítója több mint 200,
hazánkban megtelepült nemzetközi tulajdonú illetve globális cégen túl csaknem
600 hazai mikro-, kis-, és nagyvállalatnak –
gyártóknak, feldolgozóknak –, akik számára
a termékjelölés alapfeltétel.
A mai gyártási folyamatokban kiemelt szerepet kap a tervezhetőség, a rendelkezésre
állás, a megbízhatóság és a gyártáshoz
kapcsolódó nem tervezett költségek.
A több mint 25 éves tapasztalat, a nemzetközi élvonalba tartozó partnerek és fejlesztéseik, valamint a kiterjedt jelöléstechnikai
szakértelem mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy az AMSY biztos pont lehessen partnerei számára és segíthessen a kiemelten
fontos termelési mutatók javításában.
Teljes körű jelöléstechnikai megoldások
Kínálatunk felöleli a jelöléstechnikai
megoldások teljes skáláját, munkatársaink
szakértő támogatást nyújtanak partnereinknek az igényeiknek megfelelő megoldás
kialakításában, telepítésében, üzemeltetésében. Legyen szó különböző jelölendő
anyagokról, jelölési tartalomról, speciális
gyártási környezetről (termelésirányítási
rendszerek, nagy sebesség, nedves, IP
védettséget igénylő környezet, stb.) vagy
különleges igénybevételről.
Hatékonyság és minőség
Partnereink magas szintű kiszolgálásának
alapját a cégünknél immár egy évtizede
használt SAP vállalatirányítási rendszer és
az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő
belső folyamatok adják.

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám
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Vevőink támogatásának kulcsfontosságú
eleme az a szervizhálózat is, amelybe közel
20 ügyfélszolgálati- és szervizmunkatárs
tartozik. Országos lefedettségünk lehetővé
teszi, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljunk a felmerülő karbantartási és javítási
igényekre.
Videojet 1860 kiskarakteres feliratozó
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Videojet 6530 fólia felülnyomtató

A FOBA rendelkezik az egyik legnagyobb
lézertechnológiai- és alkalmazási tapasztalattal az iparágában, neve egyet jelent az
innovatív, ügyfélreszabott megoldásokkal.
A több fajta munkaállomás és a számos beépíthető lézerrendszer lehetővé teszi, hogy
a megfelelő igényre szabott megoldást
alakíthassuk ki.
Az AMSY saját fejlesztésű termékei közül
kiemelhetjük a készülékek hálózati irányí-

tását lehetővé tevő szoftvereket, illetve a
jelöléstechnikához kapcsolódó egyedi termékmozgató és címkéző berendezéseket.
Kínálatunkban megtalálhatók továbbá a
Logopak címkenyomtató-felrakói, a HM
Systems címkézői, a Carl Valentin, SATO
és Zebra címkenyomtatói, a Primera
színescímke nyomtatói, és a Streamfeeder
lapadagolói.

Márkák
A jelöléstechnikában áttörést eredményező
kiskarakteres tintasugaras feliratozást (is)
kifejlesztő VIDEOJET több mint 44 éves
története folyamán gyártott és jelenleg
is használatban lévő 345.000 készülékével a világ talán legsikeresebb gyártója.
Termékskálája kiterjed a jelöléstechnikában
használt szinte összes technológiára, így az
ipari kis-, nagykarakteres, HP rendszerű és
sokfúvókás grafikus tintasugaras feliratozókra, a lézeres jelölőkre, fólia felülnyomtatókra, adatcímkézőkre. A választék közel
félszáz különböző készüléket tartalmaz.
A MARKATOR az ipari alkatrészek tartós
és gazdaságos jelölésére specializálódott a
hamisítások megakadályozása érdekében. Immáron 25 éve folyamatosan kiváló
minőségű rendszereket fejleszt ki és gyárt a
pontütéses jelöléshez, karcoló jelöléshez és
hagyományos jelöléshez. A termékkínálatban egyaránt megtalálhatóak a mobil, asztali és gyártósorokba integrálható jelölők.
GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám
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ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. - Közép-Kelet-Európa vezető biztonsági nyomdája
Az ANY Biztonsági Nyomda csoport
tíz társaságból áll. Magyarországon 3,
Romániában 2, Bulgáriában, Szlovákiában és Moldovában egy-egy telephellyel
működik. A cégcsoport a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb árbevételű
biztonsági és üzleti nyomtatványgyártó
cége. A Társaság részvényeit 2005 óta a
Budapesti Értéktőzsdén, a Prémium kategóriában jegyzik. Pénzügyi helyzetét stabil és eredményes működés jellemzi. Fejlődését innovatív termékei és organikus
növekedése biztosítja a közép-kelet-európai, valamint az afrikai régióban. Az ANY
Biztonsági Nyomda stratégiája a biztonságos személy-, és termékazonosításra,
valamint a fizetést támogató termékekre
fókuszál. A Társaság tevékenységét olyan
referenciák jellemzik, mint a magyarországi elektronikus személyazonosító okmánykártyák előállítása és a biometrikus
útlevelek megszemélyesítése.
TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A sok millió ember életvitelét megkön�nyítő komplex termékek fejlesztésével
célunk a mindennapok biztonságosabbá és
kényelmesebbé tétele. Nem egyszerűen okmányokat készítünk, vonalkódot gyártunk
vagy számlalevelet nyomtatunk, hanem
biztonságos személyazonosítást, innovatív
termékazonosítást és nagytömegű adatlogisztikát kínálunk.
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Okmány- és bankkártyák

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI MINŐSÍTÉSEK

A Társaság több, mint 500 millió kártya/év
gyártási kapacitásával készít a hazai és
nemzetközi piacra okmányokat, bank– és
kereskedelmi kártyákat. A kontaktusos és
kontaktusmentes kártya okmányok – az
új magyarországi eID -, MasterCard és Visa
chipes bankkártyák mellett, a kártyamegoldások teljes skáláját kínálja saját fejlesztésű
törzsvásárlói rendszerével.

❚❚ Magyarország minősített ajánlattevője és
értékpapír-előállítója
❚❚ NATO beszállításra alkalmas határozat
(NATO titkos szintig)
❚❚ NATO és EU “Titkos!” Telephely Biztonsági
Tanúsítvány, minősített adatkezelési
engedély és rendszerengedély
❚❚ Nemzeti “Szigorúan titkos!” Telephely
Biztonsági Tanúsítvány, minősített adatkezelési engedély és rendszerengedély
❚❚ ISO 9001 minőségirányítási rendszer
tanúsítvány
❚❚ ISO 14001 környezetirányítási rendszer
tanúsítvány
❚❚ ISO 27001 információbiztonsági tanúsítvány
❚❚ ISO 14298 (“Kormányzati” szint, “Központi
bank” szint)
❚❚ AQAP 2110 tanúsítvány
❚❚ MASTERCARD CQM tanúsítvány
❚❚ Év Zöld Nyomdája

Üzleti nyomtatványok

Biztonsági nyomtatványok
A Nyomda rendelkezik mindazzal a technológiai és szakmai háttérrel, ami szükséges
az elektronikus útlevelek és vízumok gyártásához. Gyártási technológiája lehetővé
teszi, hogy több milliárd adó- és zárjegyet
és étkezési jegyet állítson elő. Okmánybiztonsági Laboratóriuma számos egyedileg
fejlesztett terméket kínál az okmány nyomtatótól kezdve a biztonsági festéken át, a
papíradalékokig és ezek speciális ellenőrző
eszközéig.

A cég üzleti nyomtatványokat, számlákat,
értesítőket gyárt, – a nyomtatástól kezdve,
a megszemélyesítésen és borítékoláson
át a postázásig. Speciális termékek, mint
a szerencsejáték szelvények és választási nyomtatványok, valamint különféle
értékcikkek – az étkezési utalványoktól a
bélyegekig – gyártása jellemzi nyomtatási
technológiáját.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
1102 Budapest, Halom u. 5.
Telefon: +36-1-431-1200
Fax: +36-1-431-1220
E-mail: info@any.hu
www.any.hu
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Asseco Central Europe Magyarország Zrt.

Asseco Central Europe Magyarország Zrt. – GlobeNet üzletág
EGÉSZSÉGÜGYI MEGOLDÁSOK. MINDEN EGY RENDSZERBEN.
1995-ben GlobeNet néven alapított
vállalatunk cégfilozófiájának
lényege, hogy élvonalbeli
technológiákra épülő, hatékony
megoldást kínál ügyfeleinek.
Mindeközben nagyon fontos,
hogy képesnek kell lennünk az
azonnali reakcióra mind a gazdaság
változásait, mind a széleskörű
felhasználói igényeket, mind pedig
az egészségügyi ellátórendszer
megújuló követelményeit illetően.

Európa egyik legnagyobb szoftverkereskedelemmel foglalkozó vállalata, az
ASSECO Csoport 2012-ben vásárolta meg
a GlobeNet teljes portfolióját, azóta a
vállalat dinamikus növekedése érezhető.
Fő szoftvermegoldásunkat, a MedWorkS
kórházi információs rendszert ma már
több mint 60 egészségügyi intézményben - klinikákon, kórházakban és

Asseco Central Europe
Magyarország Zrt.
1138 Budapest, Váci út 144-150.
Telefon: +36-1-354-1690
Fax: +36-1-269-1519
E-mail: info@globenet.hu
www.globenet.hu
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rendelőintézetekben –, több, mint 45.000
felhasználó használja, s ezzel piacvezetőnek számítunk.
Cégünk a magyarországi egészségügyi
informatikai rendszert fejlesztő vállalkozások között különleges helyét azzal
érdemelte ki, hogy egyetlen, integrált
rendszerben nyújtja ügyfelei számára
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a betegellátás valamennyi területét – a
járó-, fekvő-, és a krónikus ellátás, a
gyógyszertár, a kémiai és mikrobiológiai
laboratórium, diagnosztika és a kontrolling – lefedő egészségügyi informatikai
megoldását.
Folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően a MedWorkS további innovatív alkalmazásokkal, és megoldásokkal egészül
ki, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújthassunk Ügyfeleink részére.
Ilyen megoldásunk a MobiWorkS mobil
alkalmazás, amely a korszerű eszközök
segítségével támogatja az orvosi vizitek
információigényét és a betegágy melletti
hatékony adatbevitelt.

A MobiWorkS legfontosabb jellemzői:
❚❚
❚❚

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Teljes körűen integrált a Kórházi Informatikai Rendszerrel
Adminisztrációs terhek csökkentése,
egyben gyorsabb, hatékonyabb és
pontosabb adatrögzítés: vonalkód,
QR-kód és DataMatrix használatával
Nagyon magas biztonság, kifinomult
jogosultságkezelés
Dinamizmus, testreszabhatóság
Orvosi döntéstámogatás
Nővéri munka hatékony támogatása

Ügyfeleink informatikai rendszereinek
megtervezéséhez, megvalósításához,
üzemeltetéséhez komplex szolgáltatás-

csomagot kínálunk. Fizetési kondícióink
kialakításakor arra törekedtünk, hogy
felhasználóink a lehető legkedvezőbb
megoldást választva juthassanak hozzá
a MedWorkS rendszer szolgáltatásaihoz.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az informatika világában a tökéletes rendszer
sem lehet sikeres, ha nem a legmagasabb
minőségű projektmenedzsment, valamint
oktatási és az üzemeltetési szolgáltatások
támogatják. A GlobeNet kiugró sikere így
annak bizonyítéka, hogy képesek vagyunk
a MedWorkS-öt bárhol, bármilyen intézményben problémák nélkül telepíteni,
testre szabni, zökkenőmentesen elindítani
és fennakadások nélkül üzemeltetni.
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BIZERBA Mérleg Hungária Kft.

Mérleg és vonalkódos rendszer az Ön vállalkozásához!
A BIZERBA-termékek
minőségükről és hosszú távú
megbízhatóságukról ismertek.
Professzionális címkéző-nyomtató
berendezéseik, mérlegeik,
és etikettjeik mellett keresettek
ipari szoftvermegoldásaik is.

A

lapelveink 150 éve változatlanok:
a BIZERBA a legmagasabb német
minőségi elvárásoknak is megfelelő,
korszerű, az adott feladatra optimalizált,
hatékony és alacsony fenntartási költségű
termékeket kínál, amelyek nem csak a
napi munkát, hanem az ügyfelek sikereit
egyaránt elősegítik. Magyarországon 1991
óta a BIZERBA Mérleg Hungária Kft., a
BIZERBA-termékek kizárólagos forgalmazója nyújt teljes körű szolgáltatást vevői
részére.
A BIZERBA A KISKERESKEDELEMBEN,
BOLTOKBAN, BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKBAN
Az újgenerációs kiskereskedelmi mérlegek képesek a jelenlegi vásárlási környezetet radikálisan megújítani. Hogyan?
Mostantól a vevők a vásárlás helyén
is találkozhatnak reklámokkal, melyek
lehetnek reklámfilmek vagy képek. Ezáltal
a reklámok hatékonysága, impulzív vásárlókra gyakorolt hatása sokkal nagyobb,
mint akár a legnézettebb tv-műsor szünetében vetített reklámfilm.

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.
Telefon: +36-20-444-1789
E-mail: info@bizerba.com
www.bizerba.com
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A BIZERBA-mérlegek alkalmasak a kereskedelmi vonalkódnyomtatás mellett akár
GS1 DataBar vagy kétdimenziós QR-kód
nyomtatására is. A QR-kódot a vásárló
az okostelefonjával le tudja olvasni, és
a benne lévő sok-sok információt már
láthatja is, és internetes kapcsolattal a
termékről még további tulajdonságokat,
jellemzőket kaphat meg, pl. hol nevelték,
termesztették, hogyan használható fel,
milyen recepthez javasolják stb.
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A BIZERBA AZ IPARBAN,
TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁSBAN
Az ipari címkenyomtatós, akár automata,
mérleggel is ellátott árazó-címkéző készülékek, valamint a legkorszerűbb futószalagos
mérlegek az élelmiszeripar nélkülözhetetlen
eszközei. Az ipari termelés egyéb területein
is számos mérlegelési feladatban – tömeg
ellenőrzés, precíziós mérés, receptúra kimérése, darabszámolás – helytállnak a
BIZERBA-eszközök. Legtöbbször a termék-előállításban mint gyártáskontroll
működnek a berendezéseik, valamint a
vállalatirányítási rendszernek is továbbítják
az adatokat. A BIZERBA világszinten vezető
technológiai szállító, így a termékjelölésben,
nyomon követésben a szakemberei napi
szinten otthon vannak és tanácsokkal tudják
ellátni partnereiket. A múltban és jelenleg is
aktívan részt vesznek a termékek vonalkódos
jelöléssel való ellátásának a megvalósításában. Az egyszerű kereskedelmi vonalkódok
mellett a GS1-128, GS1 DataBar vonalkódok
vagy a kétdimenziós (2D) DataMatrix és
QR-kódok elkészítésében, nyomtatásában
segítik a vevőiket, és komplex megoldásokat
kínálnak számukra. Legyen az termékgyártás
vagy logisztikai folyamat-támogatás,
a BIZERBA az Ön partnere.
A BIZERBA MINT MINŐSÉGI CÍMKE ÉS
ETIKETTGYÁRTÓ
A címke marketing eszköz és kommunikációs célokat szolgál. Erősíti az adott
márka értékeit, és elkülöníti a sok hasonló
termékféleségtől. A magas minőségű színes
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címkék alátámasztják a gyártóról kialakult
pozitív képet. A gyártás különlegessége,
hogy a nyomda saját fejlesztésű öntapadóalapanyag-gyártással rendelkezik, hogy a
nyomtatók termofejei a lehető leghosszabb
élettartamúak legyenek.
A BIZERBA MINT SZERVIZSZOLGÁLTATÓ
Nagy létszámú, tapasztalt, felkészült mérnökcsapat és országos szervizpartnerek
garantálják a mérlegjavítás/karbantartás
magas színvonalát és rugalmasságát. Ez az
a tervezhető háttér, ami mind a kiskereskedelemben, mind az iparban elengedhetetlen az optimális értékesítési és termelési
folyamatokban. A BIZERBA többek között ezt
tekinti egyik legnagyobb értékének.
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EDITEL Hungary Kft.

eXite – AZ ÚJ GENERÁCIÓ
®

Megbízhatóság, stabilitás és jövőorientált szemlélet

E

zt jelenti az eXite® már több mint 30 éve. Hogy a biztonságos EDI jövőt az Ön cégében is biztosítani tudjuk, a legkorszerűbb EDI technológiához igazodva megújítottuk az
eXite®-ot, hogy egy komplett, a legújabb technológia vívmányokat alkalmazó és jövőorientált felépítéssel rendelkező EDI-csomagot mutathassunk be most Önnek.

EDITEL Hungary Kft.
2040 Budaörs, Baross u. 89.
Telefon: +36-23-504-845
Fax: +36-23-504-862
E-mail: info@editel.hu
www.editel.hu

12

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám

2018/2

Hungarian Service
Provider 2018

ALLIED

Csúcsminőségű technológiai szabványok

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG
& ELÉRHETŐSÉG

ÚJ eXite®
ONLINE PORTÁL

ÚJ PARTNEREK EGYSZERŰ
BEKAPCSOLÁSA

Ha eXite®, akkor a biztonság továbbra is az
elsőrendű prioritás marad, melyet technológiai partnerünk, a T-Systems üzembiztos
infrastruktúrája, valamint a belépések,
hozzáférések és egyéb tevekénységek
folyamatos regisztrációja biztosít.
Adatvédelmi és ellenőrzési rendszerünket a
legkorszerűbb technológiáknak megfelelően, folyamatosan fejlesztjük.

Hála a kibővített keresőprogramnak és a
felhasználó barát nyomonkövetési lehetőségeknek, az elküldött adatok nyomon
követése most még egyszerűbb, mint
valaha. Az eXite®-on keresztül minden EDI
folyamatról átlátható képet kaphat, 7/24
órában.

Mindezeken túl az eXite® új verziója több
iparági standardot, ERP/WWS adaptert és
kommunikációs csatornát is támogat. Gyakorlatilag nincs olyan EDI partner, akit cége
ne tudna az eXite®-on keresztül elérni. Így
az új üzleti, illetve EDI partnerek bekapcsolása most gyorsabban megy, mint valaha.

hh Napi szintű információ az EDI folyamatok státuszáról, az okos vezérlőpultnak köszönhetően
hh Személyre szabott és kibővített keresési lehetőség a postafiókban
hh Email jelentések a kézbesítések
státuszáról
hh Könnyebb adatkezelés a EDIFACT,
XML, stb. dokumentumok kézi feltöltési lehetőségével
hh Integrált helykereső megoldás: üzletspecifikus
hh GLN keresés üzleti partnerei számára
(jelenleg több, mint 10.000 GLN
szám érhető el, melyet folyamatosan
bővítünk) hozzáférhető eXite® naplók
hh Továbbfejlesztett jóváhagyási folyamatok

hh Teljes körű integrálás az SAP,
Oracle,Peoplesoft, MQSeries, stb.
rendszerek ERP adaptereivel
hh Különböző iparági standardok
(EDIFACT, EANCOM, VDA, ebXML,
RosettaNet, TRADACOMS, stb.)
támogatása
hh Számos különböző kommunikációs
csatorna (P2P, AS2, OFTP, X.400,
SOAP Web Services, FTPs, stb.)
támogatása
hh Személyre szabható munkafolyamatok
hh Nemzetközi szintű elérhetőség és
ügyféltámogatás (365/7/24)
hh EDITEL tanácsadás új partnerek
bekapcsolásakor

hh Letisztult infrastruktúra kiemelten
biztonságos adatközpontokban
hh 365/7/24 órás elérhetőség, karbantartás alatt is
hh Többszintű tűzfalintézkedés a maximális biztonságért
hh Kizárólag titkosított adatátvitel
hh Digitálisan jóváhagyott adatátviteli
naplók (átadásáról szóló igazolás)
hh Folyamatos postafiók-ellenőrzés
hh Rendszeres auditálás és behatolástesztelés a teljes infrastruktúrán

www.eXite.hu
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Laurel Számítástechnikai Kft.

fogalmazott igényeit is. A Laura több mint
5000 helyen működik országszerte.

Kassza nélkül nincs üzlet
A Laurel Cégcsoport a retail szektor
piacvezető megoldásszállítója,
több mint 25 éves tapasztalattal
rendelkezünk kereskedelmi
rendszerek fejlesztésében,
honosításában, bevezetésében és
az üzemeltetés támogatásában,
melyet mintegy 16.000 értékesítési
végpont referencia igazol.
Alapfilozófiánk, hogy csak olyan
rendszert telepítünk, melynek
hatékonyságáról és megtérüléséről
meg vagyunk győződve.
Számunkra ez jelenti a valódi
partnerséget.

Működésünk számokban:
❚❚ 16.000 értékesítési végpont
menedzselése
❚❚ 1.700 boltban egységes IT rendszer
megvalósítása
❚❚ 600 trafik telepítése 3 hét alatt
❚❚ 175 kút és shop telepítése két hónap
alatt az OMV töltőállomásokon
❚❚ 15.000 esemény kezelése
egy hónap alatt
❚❚ 9,54/10 ügyfél elégedettségi mutató
A SZÁLLÍTOTT INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK
Kereskedelmi megoldások
Cikkelemes készletnyilvántartó rendszereinket úgy alakítottuk ki, hogy a különféle
méretű és profilú kereskedelmi vállalkozások mindegyike megtalálja a számára
megfelelő megoldást – legyen szó akár egy
pénztárhelyes üzletről, akár bolthálózat
irányításáról. Segítségükkel az üzletmenet
során felhalmozódó információk strukturáltan, áttekinthetően segítik a tervezést,
beszerzést, üzletvezetést.
Kasszaszoftverek
Akármilyen boltról is legyen szó, egy élelmiszerüzlettől kezdve a barkácsáruházon
át egészen a könyvesboltig, Laura kasszaszoftverünkben nem szükséges semmilyen
alapvető változtatás a bevezetéséhez.
Igyekszik kiszolgálni a talán még meg sem
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Pénztárgépek
A kiskasszákat használó boltoktól az összetett rendszereket üzemeltető áruházláncokig
minden kereskedelmi egységnek kínálunk
megoldást boltmérettől függetlenül.
Cégünk idén mutatta be az első magyar
önkiszolgáló pénztárgépet a kereskedőknek.
Fiskalizáció
Azoknak a kereskedelmi vállalatoknak, amelyeknek külföldi kasszarendszert kell bevezetniük, szükségük van arra, hogy annak működését összhangba hozzák a magyar jogi és piaci
környezettel. Ez a fiskalizáció, amelynek a teljes
folyamatán végigvezetjük ügyfeleinket.
Kasszazóna optimalizálása
Cégcsoportunk több sikeres kasszazóna-
átalakítási projektet végzett már,
amelyeknek eredményeként a vásárlók gyorsabban és hatékonyabban működő pénztáraknál fizethetnek. Ez csökkenti a várakozást
és a kényelmetlenséget, a kereskedőknek
pedig erőforrásokat takarítanak meg.
In-store marketing megoldások
Gyorsan fejlődő informatikai világunkban
egyre nagyobb szerepet kap a bolton
belüli vevő tájékoztatás a kereskedelemben.
Cégünk in-store megoldásai az elektronikus
polccímkék, a bevásárló asszisztens, intelligens mérlegek és vevőkijelzők, az információs
kioszkok és az interaktív digitális kijelzők
világába invitálja a kereskedőt, vásárlót.
IT-szolgáltatások
Cégünk megoldást nyújt a meglévő informatikai rendszerek megbízható és magas
hatásfokú működését biztosító automatizált
felügyeleti rendszerek tervezésére, kivitelezésére. Használatával növelhető az informatikai
biztonság és a rendelkezésre állás, ezáltal csökkenthető az emberi beavatkozás szükséglete.
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Loyalty rendszerek
Kedvezmény-, és pontgyűjtőkártyás rendszerünkkel ügyfeleink olyan szolgáltatást
nyújthatnak, amellyel nemcsak a vásárlói
hűséget növelhetik, de értékes statisztikai adatokhoz is juthatnak. A SuperShop
Magyarország legdinamikusabban fejlődő
többpartneres hűségprogram rendszere.
Cégünk fejlesztette a program teljes háttérrendszerét, amely a tranzakció-kezelő,
ügyfélszolgálati, elszámoló és statisztikai
modulokat egyaránt magában foglalja.
Web & Mobil megoldások
Napjainkban egy kereskedelmi vállalkozás
már el sem indulhat korszerű honlap,
webáruház és mobil alkalmazás nélkül.
Bármelyikről is legyen szó, szakértő csapatunk a projekt teljes fejlesztését, funkcionális
és grafikai tervezését, felügyeleti tevékenységét elvégzi. Cégcsoportunk már több mint
száz elektronikus kereskedelmi rendszert
fejlesztett magyarországi és külföldi
cégeknek egyaránt.
További megoldásaink
❚❚ Ellátási lánc optimalizálás,
kategóriamenedzsment
❚❚ Nagykereskedelmi és logisztikai
megoldás
❚❚ Vezetői információs rendszer
❚❚ Gyártóknak kínált megoldások
❚❚ Fejhallgató rendszer a hatékony
kommunikációért
Elégedett ügyfeleink a teljesség igénye
nélkül:
Auchan, Bauhaus, CBA, COOP, Decathlon,
EuroFamily, Euronics, InterSport, Kika,
Lapker, Lego Store Budapest, Manna ABC,
Möbelix, Nemzeti Dohányboltok, OBI, OMV,
REÁL, Rosenberger, Rossmann, Salamander,
SuperShop

Laurel Kft.
1115 Budapest, Sárbogárdi út 24.
Bessenyei Attila
E-mail: sales@laurel.hu
www.laurel.hu
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Masterprint Jelöléstechnika Kft.

Valós igényekre kínálunk valós megoldásokat
Megbízható márkák, tapasztalt
szakembergárda és testre
szabott, kreatív megoldások – a
több mint egy évtizedes múlttal
rendelkező Masterprint Kft.-nél
ennek köszönhetjük vállalkozásunk
folyamatos növekedését és azt,
hogy az elmúlt esztendőben tovább
tudtuk erősíteni hazai és regionális
piaci pozíciónkat.

E

urópa-szerte eddig 18 országban értékesítettünk különböző jelöléstechnikai
rendszereket és berendezéseket. Eltérő méret, forma, felület – mi ezekre adunk
testreszabott választ. Munkánk célja, hogy
a csomagolási és feliratozási feladatok ne
lassítsák gyártási folyamataikat.
Forgalmazunk – tervezünk - üzemben
tartunk – gyártunk - szervizelünk - testre
szabott megoldásokat valósítunk meg
Egy ilyen maximális precizitást igénylő
területen elengedhetetlen, hogy a legnevesebb nemzetközi gyártók berendezéseivel
dolgozzunk. Kis- és nagykarakteres, nagyfelbontású nyomtatók, címkenyomtatók- és
felrakók, lézeres jelölők – valamennyi felmerülő igénynek eleget teszünk. Megoldásaink,
egyedi fejlesztéseink színvonalát a prémium
nemzetközi márkák képviselete garantálja.

A MASTERPRINT KÖZPONT, IVÁNCSA

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2454 Iváncsa, Kilencedi út. 6.
Tel.: +36-1-203-8599
E-mail: info@masterprint.hu
www.masterprint.eu
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Termékeink:
❚❚ Antares gyógyszeripari szerializációs
modulok
❚❚ Leibinger, Hitachi kiskarakteres feliratozók
❚❚ Novexx címkenyomtatók és címkefelrakók
❚❚ Matthews nagykarakteres és nagyfelbontású tintasugaras jelölők
❚❚ CAB címkenyomtatók, felrakók, lézer
feliratozók
❚❚ Eidos fólia-felülnyomtatók
❚❚ Panasonic lézer feliratozók, gravírozók
❚❚ adagolók, szállítószalagok, szállítópályák, állványok
❚❚ egyedi tervezésű jelöléstechnikai rendszerek
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Masterprint PharmaJet Print & Check Tamper Evident
Az általunk forgalmazott gépek bemutatásakor lépten-nyomon elhangzik a „leg”
szócska – legyen szó a legkisebb felületre,
akár gyufaszálra jelölő nyomtatóról, a leg�gyorsabban feliratozó berendezésről vagy a
legkisebb méretű, hordozható címkenyomtatóról.
Egyedi rendszereink – eszközök testre
szabása
Egyéni igények alapján építettük mérő- és
címkéző rendszerünket, ahogyan testre
szabottan készült címkéző robotcellánk, a
zsákadagoló és címkéző rendszer vagy az
Offline Print & Check is. A cél a megrendelő
számára optimális, költséghatékony, hosszú
távú és biztonságos megoldás megtalálása.
Berendezéseink minden iparágban ott vannak, ahol gyártás folyik – legyen szó akár
élelmiszerről, kábelről vagy gyógyszerről.

Az év nagy feladata – a gyógyszeripari
szerializáció kihívásai
Saját fejlesztéseinkkel, termékvonalainkkal
és szerializációs megoldásainkkal évek óta
jelen vagyunk a legnagyobb lokális, illetve
globális gyógyszergyáraknál is.
A gyógyszeripari szerializáció kihívásaira
több évtizedes tapasztalattal bíró senior,
illetve lendületes, fiatal mérnökeink segítségével találunk innovatív megoldásokat.
Több éves, stratégiai együttműködésünk az
olasz Antares Vision-nel lehetővé teszi, hogy
szerializációs modulokat forgalmazzunk
a régióban, és közös fejlesztésű megoldásokat hozzunk létre. Kifejezetten a gyógyszeripar szereplői számára fejlesztettük ki
szerializációs állomásunkat, a Masterprint
PharmaJet Print & Check Tamper Evident
nagy sebességű feliratozó – ellenőrző – validáló modult, mely az EU FMD előírásainak

teljesítésében segíti a gyógyszergyártókat,
a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjait és a nagykereskedőket. A berendezés
korszerű informatikai hátterét biztosító
szoftvert, az Antares Vision által kifejlesztett
ATSFOUR-t a közelmúltban hitelesítette
az EMVO (Európai Gyógyszer-ellenőrzési
Szervezet), így a jogszabály hatályba lépése
után partnereink a rendszer segítségével
küldhetik majd a gyógyszerek egyéni azonosítóit az adattároló felületre. Az állomás
segítségével automatizáltan történik a
gyógyszerek szerializációja, ami a nagy sebességű nyomtatásnak köszönhetően nem
lassítja a gyártási folyamatot.
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Nielsen Brandbank

NIELSEN BRANDBANK
A 2014 decembere óta a Nielsen
csoport tagjaként működő
Brandbank cég fő profilja minőségi
termékképek és termékadatok,
valamint azokhoz kapcsolt
menedzselt szolgáltatások
biztosítása elsősorban termékek
online megjelenéseihez.

A

Nielsen Brandbank adatbanki
szolgáltatásával mind a kereskedők,
mind pedig a gyártó cégek egyszerűen és költséghatékonyan juthatnak el a
vásárlók azon új generációjához, akik ma
már nem csak hagyományosan az üzletekben, hanem több kereskedelmi csatornán,
köztük az interneten is vásárolnak.
Az online és a mobil vásárlás gyors terjedése
miatt kiemelten fontos, hogy a fogyasztók
számára mindig azonnal elérhető legyen
az információ, amit keresnek. A Nielsen
Brandbank segítségével az internetes
vásárló pontosan láthatja, hogyan néz ki egy
adott termék, és azonnal válaszokat kap kérdéseire, – például a termékek összetevőivel
kapcsolatban – így gyorsan megtalálja kedvencét. A márkatulajdonosok számára pedig
lehetővé teszi, hogy a szolgáltatással egy
csapásra több kereskedőhöz is eljussanak.

Nielsen Brandbank
1113 Budapest, Daróczi út 2-4.
Telefon: +36 1 794 0184;
E-mail: office@brandbank.com
www.brandbank.com/hu
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A NIELSEN BRANDBANK VILÁGELSŐ A DIGITÁLIS INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉNEK TERÉN
Az 1998-ban, Angliából indult vállalat segíti a
több csatornán keresztül értékesítő kereskedők és a márkatulajdonosok munkáját azzal,
hogy termékeikhez pontos és részletes digitális
adatokkal szolgál, valamint folyamatosan
kezeli és elosztja azokat. Mindez maximalizálja a bevételeket, minimalizálja a szükséges
munkát és javítja az üzleti teljesítményt. A 19
éves fennállás óta olyan nagynevű, nemzetközi
kis- és nagykereskedő ügyfelekkel dolgoznak
együtt, mint például az Asda-Walmart,
a Makro, a Musgrave Group, a Sainsbury’s,
a Waitrose, illetve hazánkban a Tesco, a Metro,
az Auchan, a Spar, a G-Roby, a CBA, a Rossmann,
a Reál, a Coop, a dm és a Praktiker is.
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MI A SIKERÉNEK A TITKA?
A Nielsen Brandbank segítségével a partner
webshopok nagyszerű internetes élményt
nyújtanak vásárlóiknak, ugyanakkor a
beszállítóknak hatékony szolgáltatásokat
biztosítanak az elektronikus kereskedelmi
forgalom fellendítéséhez, és a marketing
költségeik csökkentéséhez. A cég tevékenységének lényege, hogy megalkotja a fizikai,
valós termékek virtuális termékinformációit.
Az internetes vásárló ugyan nem veheti
kézbe a terméket, de a Nielsen Brandbank
segítségével a lehető legjobban megismerheti azokat, hiszen a termékinformációk
azonnal elérhetővé válnak a számára.
A Nielsen Brandbank ügyfeleinek termékportfólióját egy szakértő menedzser és csapata tartja kézben. A partner termékeiről
nagyfelbontású termékfotókat, vagy akár
komplexebb „lifestyle” és csoport képeket
készítenek, valamint digitalizálják és strukturálják a csomagolás hátulján feltüntetett
adatokat és egyéb információkat, amelyek
következetesen megfelelnek a szükséges
specifikációknak, és jogszabályoknak. Alapszolgáltatásként a Nielsen Brandbank-partner egy saját internetes Termékkatalógust
kap, amelyben tárolhatja és szabadon
felhasználhatja termékinformációit, képeit
polcképtervezéshez, marketing anyagaihoz
vagy offline és online megjelenéseihez.
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSON TÚL
A digitális tartalmakat bonyolult logikailag
rendszerezni: könnyű rengeteg időt és pénzt
vesztegetni a marketing anyagok nyomon
követésére, amikor esetleg a dolgozók feles-
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Több mint 6000 szállító világszinten

BRANDBANK MŰKÖDÉSI MODELL A GYAKORLATBAN

ONLINE
E-Commerce
M-Commerce
Global Data
Sync

VÁLASZTÉKLISTA
ellenőrzése
TERMÉKMINTA
küldése
Nagyfelbontású
TERMÉKFOTÓ
készítése

BTL
Flyers
POS
Planogram

ADATRÖGZÍTÉS
MINŐSÉGELLENŐRZÉS

ATL
Print
Outdoor
TV

JÓVÁHAGYÁS
ADATELOSZTÁS
partnerek felé

legesen
duplán MÁRKÁKAT
dolgoznak megnehezítve
MEGBÍZHATÓ
ADUNK
ezzel
a közös munkát. Ez az, amiért a Nielsen
A KERESKEDELEMNEK
Brandbank kifejlesztette az Enrich szolgáltatását, hogy egyszerűen, de hatékony módon
A5_szorolap.indd 2
csökkentse a digitális tartalmak kezelésének
idejét és költségét. Ez a digitális adatmenedzselő platform lehetővé teszi, hogy a
vállalatok egyszerűen és biztonságosan
rendszerezzék, keressék és megosszák dokumentumaikat biztosítva, hogy mindenki az
éppen aktuális verzióval dolgozzon.
A MeX szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
felhasználók termékképeket és termékdimenziókat töltsenek le és exportáljanak automatikusan a polcképtervező szoftverekbe,
például a Spacemanbe. Emellett a Nielsen
Brandbank Termékkönyvtáron keresztül
könnyedén hozzáférhetnek az adott kategória más piaci szereplőinek nyilvánosan
elérhető polcképadataihoz is.
A Merchandising Exchange, a Nielsen Brandbank polcképtervező megoldása pedig

lehetővé
teszi, hogy a felhasználók termékOFFICE@BRANDBANK.HU
képeket
és 1termékdimenziókat
töltsenek le
TEL.: +36
794 0184
planogramok tervezéséhez. A Termékkönyvtáron keresztül könnyedén hozzáférhetnek
az adott kategória más piaci szereplőinek
nyilvánosan elérhető polcképadataihoz is.
HOGYAN TUD EGYÜTTMŰKÖDNI A
NIELSEN BRANDBANK ÉS A GS1?
A Nielsen Brandbank GDSN alapú adatbankja – a GS1 Magyarország által fejlesztett
- BrandSync lehetővé teszi, hogy a piaci
szereplők szabványos módon cserélhessék ki
és szinkronizálhassák a B2B adataikat a Nielsen
Brandbank Termékkönyvtárában megtalálható
B2C adatokkal együtt az ellátási láncban résztvevő kereskedő partnereikkel. A BrandSync
automatikusan átveszi a Nielsen Brandbank
adatbankban tárolt hiteles termékinformációt,
amely kiegészíthető a szükséges B2B adatokkal . Így a termékkel az ellátási lánc bármely
pontján kapcsolatba kerülők mindig naprakész

adatokhoz férhetnek hozzá, ezáltal elkerülve
a hibás termékadatok miatt fellépő esetleges
a Nielsen Company
problémákat.
23/03/16 12:56

Az online kereskedelem legnagyobb
kihívása, hogy miközben a fogyasztói
igényeket szeretnénk minél jobban kiszolgálni, a gépek nyelvén kell hatékonyan
beszélnünk. A Nielsen Brandbank szorosan
együttműködik a GS1 Magyarországgal,
hogy az online és mobil értékesítésben is
támogathassa partnereit. Az új szabvány,
a GS1 SmartSearch hatékony módszer
arra, hogy növeljük a termékek online láthatóságát, javítva a keresési eredmények
relevanciáját az online áruházakban és
a kereső motorokban. Ezáltal a vásárlók
könnyebben találhatják meg azt, amit
szeretnének, és jobb vásárlási élményt is
kapnak azáltal, hogy egységes termékinformációkat találnak az összes csatornán.
www.brandbank.com/hu
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Pátria Nyomda Zrt.

Pátria Nyomda Zrt.:

– 125 év a hazai élvonalban!
Magyarország egyik vezető
nyomdaipari, illetve papír-, író- és
irodaszer kis- és nagykereskedelmi
cégeként a Pátria Zrt.-ben
elköteleztük magunkat amellett,
hogy ügyfeleinknek teljes körű
portfóliót nyújtsunk nyomdai
és irodaszer termékekből és
szolgáltatásokból.

A

125 évvel ezelőtt alapított, 100% hazai
tulajdonban lévő vállalkozásunk több
mint 350 munkavállalót foglalkoztat, éves
forgalmunk meghaladja a 22 millió eurót.
Dinamikus fejlődésünket az innováció
iránti elkötelezettségünk és folyamatos
fejlesztéseink garantálják. Komplex szolgáltatásokban gondolkodunk, kiváló minőségben és rövid határidővel dolgozunk.
Professzionálisan szervezett nagyvállalat
vagyunk, egyedi és magas színvonalú folyamatokkal, működéssel. A legkorszerűbb
technológiákat és eszközöket alkalmazzuk
ügyfeleink kiszolgálásában, személyre szabott és hatékony megoldásainkban egyéb
iparágak fejlesztéseit is ötvözzük.

Pátria Nyomda Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Tel.: +36-20-538-1698
E-mail: toth.jozsef@patria.hu
www.patria.hu
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Üzleti partnereinkkel szorosan együttműködve igyekszünk kihasználni a
hazai és régiós nyomdaiparban, illetve
a papír-, írószer- és irodaszerpiacban
rejlő lehetőségeket. Üzleti stratégiánknak, az elmúlt időszakban végrehajtott
következetes munkánknak és kollégáink
erőfeszítéseinek köszönhetően a Pátria
olyan erős márkaértékkel bíró, dinamikusan fejlődő céggé vált, amelynek folyamatosan növekszik megbízhatósága
és elismertsége. Ezt bizonyítják többek
között a többszörösen elnyert, az üzleti
élet legkiválóbb márkáit elismerő Business Superbrands, illetve MagyarBrands
díjak is.
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125 ÉV TÖRETLEN FEJLŐDÉS
A Pátria Nyomda 1893. szeptember 28-án
Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaságként kezdte meg működését, eleinte
leginkább csak szakkönyvek és folyóiratok
előállításával foglalkozott. Az egész Európát
is sújtó háborúk, illetve a gazdasági válság
okozta hátrányokat a megalakulást követően
rövid időn belül sikerült ellensúlyoznia, és
töretlenül fejlődött, erősödött a 19. és a 20.
században.
Az 1989-bem lezajlott politikai és gazdasági
rendszerváltás okozta akadályokat sikeresen
vette a társaság, és Magyarország egyik
legnagyobb, piacvezető pozíciót betöltő
nyomdájává és kereskedőjévé vált a kilencvenes évek közepére. 1992-ben a cég újra részvénytársasággá alakult, a tulajdonosi jogok
többségét biztosító részvényeket a dolgozók
vásárolták meg. 2005. fordulópontot jelentett
a nyomda életében, hiszen a tulajdonosváltást követően eredményes strukturális átalakítás zajlott le rendkívül rövid idő alatt.
A Pátria elmúlt 125 évének állandó jellemzője
az innovációra épülő stratégia, a folyamatos
fejlesztések és a hosszú távban gondolkodó
tulajdonosi szemlélet. Dinamikus fejlődésünk

alapja a szilárd hagyományainkra, széles körű
szaktudásunkra épülő elkötelezettségünk és
megújulási képességünk.
ÜZLETÁGAINK:
Nyomda
Az egyik legnagyobb gyártókapacitással
rendelkező hazai nyomdaként rendkívül széles termékpalettával, komplex nyomdaipari
szolgáltatásokkal és korszerű megoldásokkal
állunk ügyfeleink rendelkezésére. Piacvezetők
vagyunk az ügyviteli és üzleti nyomtatványok gyártásában, a négy hazai B kategóriás
biztonsági nyomda egyikeként kiemelkedő
a szerepünk a biztonsági, tanügyi és más
szigorú nyilvántartást igénylő nyomtatványok előállításában. Íves és rotációs ofszet,
digitális és flexonyomtatásban is kiemelkedő
a szerepünk a hazai piacon. Az egyre növekvő
megrendelői elvárásokhoz igazodva vállaljuk
kis szériás, egyedi arculattal, megszemélyesített vagy akár előre kitöltött adattartalommal
készülő termékek előállítását is.
Papír-írószer és irodaszer
A legszélesebb termékkört biztosítjuk Magyarországon viszonteladó partnereinknek
és lakossági vásárlóinknak: kínálatunkban több mint 30 000 irodaszer, írószer,

papíráru, iskolaszer, kreatív és dekorációs
termék szerepel. A magyarországi nyomtatványpiac legjelentősebb szereplőjeként
több mint 2000 saját gyártású ügyviteli,
biztonsági, tanügyi és más szigorú nyilvántartást igénylő nyomtatványt értékesítünk.
A régió legnagyobb márkadisztribútora
vagyunk az irodaszerpiacon, és mi rendelkezünk a legnagyobb hazai irodaszer-bolthálózattal is: országszerte 23 Pátria Papír
szaküzletet működtetünk, és további 11
Papír Kontúr papírbolt is a portfóliónkhoz
tartozik.
Tanügyi nyomtatványok
Évtizedek óta piacvezetők vagyunk a
tanügyi nyomtatványok gyártása és
forgalmazása terén, a hazai köznevelési és
felsőoktatási intézmények által használt
okmányok és dokumentumok teljes választékát kínáljuk.
Bélyegzőkészítés
Rendkívüli termékválasztékunkkal az
egyéni felhasználástól a nagy tételű
kiszállításig minden igényt kielégítünk a
bélyegzőpiacon.
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Quadro Byte Zrt.

Több mint 28 éve a közétkeztetés
területére kialakított QB-Élelem
és gyógyszerészeti területre
kidolgozott QB-Pharma
rendszermoduljaink szakmai
körökben mára komoly elismerést
értek el. Elkötelezett cégként
megbízható partnerek vagyunk,
felhasználóink munkáját
rendszergazdai szolgáltatásokkal,
naprakész információkkal, innovatív
informatikai megoldásokkal
támogatjuk.

A

Quadro Byte Zrt. sokéves
tapasztalatával, dietetikai támogatással fejlesztett informatikai rendszerei piacvezetők az élelmezési szoftverek
tekintetében. Programmoduljaink lefedik
az élelmezés komplett munkafolyamatait.
Az applikációk már „felhős” környezetből is
elérhetők.
❚❚

❚❚

❚❚

Quadro Byte Zrt.
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
Tel.: +36-1-436-9930
E-mail: sipos.viktoria@qb.hu
www.qb.hu
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❚❚

QB-Élelem: a közétkeztetési területet
támogató, étlap, létszámkezelés,
dietetikai, raktár és anyaggazdálkodási
összetevőket tartalmazó informatikai
rendszer, mely tápanyagértékekkel, só,
cukor, allergén adatokkal, nyersanyagtörzzsel és korcsoportos receptúrával
feltöltött. Vonalkóddal azonosítható
termékek kezelése.
QB-Értékesítés: a menü és A’la carte
értékesítést végző (online kassza) értékesítő pénzügyi rendszer. Kártyás azonosítás mellett normatív és munkahelyi
cafetéria támogatást, készpénzkímélő
megoldásokat alkalmazó program. Munkahelyi étkeztetésben érintőképernyős
kasszarendszer, cafetéria és törzsvásárlói
támogatásokkal, nyugtaadással.
QB-Osztály: webes csoportos létszámjelentő modul, mely segítségével
a fogyasztóhelyekről (pl.: beteg, illetve
iskolai osztályok) a létszámleadás,
pót-, és lerendelések, külön rendelések
kezelése korszerű, zárt webes rendszerben történik.
QB-Suli: a diák és munkahelyi étkeztetés
területén akár több menüből történő
online előrendelés személyre lebontva.
Interneten bank- és SZÉP-kártyás fizetés.
Rugalmasan kiváltható a hosszadalmas
pénztári befizetés, ügyintézés.
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Professzionális, zömében élelmezési
szakemberek általi ügyféltámogatás:
korszerű rendszergazdai szolgáltatások, a jogszabályi feltételek naprakész
követésével, egyéni fejlesztésekkel
segítjük felhasználóinkat. Biztosítható a
szükséges vezetői tájékozottság, naprakészen megismerhetők, értékelhetők
a gazdálkodás adatai, így lehetséges az
azonnali beavatkozás.

Az élelmiszerek nyomon követése
– termelőtől az asztalig – szükségessé teszi
olyan hiteles adatbázistörzs kialakítását,
amelyben az élelmiszerek, nyersanyagok
tápanyag és egyéb (származási hely,
szavatossági idő, stb.) adatai nyilvántartásba kerülnek. Ezen adatok alapján a
raktári bevételezések, kiadások, leltározások
automatizálása is megvalósítható, valamint
biztosíthatók a 37/2014 (IV. 30.) EMMI
rendelet szerinti étlaptervezési feladatok.
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kereskedelmi csatornák, EDI alkalmazása,
adatkapcsolatok, stb.)
A QB Host intézményi beteg gyógyszerelési rendszer az adminisztrációs munkát
csökkenti, a gazdálkodást az elszámolásokat, és a receptírást támogatja, valamint az
ellátottak gondozási feladatainak követése
is megoldható. Hatékonyan támogatja a
készletgazdálkodást, a költséghelyek szerinti
felhasználást, pénzügyi, gazdasági elemzéseket, kimutatásokat készít. 5 modulból épül fel:
gyógyszer, gyógyszerkiadások, készletgazdálkodás, ápolás és pénzügy.

QB-Pharma és QB-Host rendszereink aktív
támogatást nyújtanak mind a közforgalmú
gyógyszertárakban, mind az intézményi
betegellátásban. Programrendszereink
megalkotásakor és a folyamatos fejlesztés
során az adminisztráció egyszerűsítése,
a biztonság és a rugalmasság voltak a
legfontosabb vezérelvek. A rendszereknél a
termékek azonosítása, orvosi vények beváltása elsődlegesen vonalkód alkalmazásával
történik, jelentősen növelve a gyógyszerkiadás biztonságát. A rendszer felkészített az
Uniós szinten 2019-től kötelező 2D kódos
azonosítással megvalósuló dobozonkénti
gyógyszerazonosítás kezelésére.
Korszerű megoldásaink hatékonyabbá
teszik ügyfeleink munkáját:
❚❚

❚❚

Érintőképernyős betegtájékoztató:
a betegtájékoztatás egyik hatékony
eszköze.
Beteghívó rendszer: segíti a patikus
munkáját, és rövidíti a várakozási időt.

❚❚

❚❚

Elektronikus árcédula: infravörös
vezérlőkön keresztül közli a változó
adatokat az árcímkével.
Raktári robotvezérlés: megkönnyíti
az expediáló munkáját, a QB-Pharma
megadja a szükséges terméket, a robot
pedig az expediálóhoz szállítja azt.

A QB-Pharma3 1992-ben bemutatott
gyógyszertári rendszere még a bemutatás
évében a COMFAIR nemzetközi számítástechnikai kiállításon vásári díjat nyert.
Az alkalmazás támogatja a vénykezeléseket, gyógyszerkiadást valamint a gazdálkodási feladatokat. Nyomon követhetők a
rendelések, az árváltozások az elszámolások, támogatások (OEP), kedvezmények,
a könyvelésünk, számláink. Szabadon
paraméterezhető listák, figyelmeztetések
könnyítik a munkát. Az elektronikus kommunikációs csatornák sikeres alkalmazása
döntő szerepet játszik a gyógyszertár
működésében (Pl. elektronikus 

Sikeresen segítjük az e-Recept pilotot a
jelenleg folyó teszt időszakában, melynek
általános megvalósulása majd jelentősen
csökkenti az egészségügyi intézmények adatrögzítési feladatait, megszünteti a többszörös
papíralapú adminisztrációt, egységesíti az
ápolási, betegségekre vonatkozó adatbázisok
tartalmát, egyben növeli a betegellátás
biztonságát.
Kész megoldást kínálunk partnereinknek az
egyedi gyógyszer-azonosítás megvalósítására. Rendszereink biztonságos és valós idejű
gyógyszer-azonosítást tesznek lehetővé.
A működés lefedi a gyártótól a gyógyszertárig a teljes azonosítási folyamatot, és megfelel
a gyógyszerhamisítás elleni irányelvnek is.
Nagy adatbiztonságot, adatvédelmet, magas
üzemelési megbízhatóságot, rugalmas kezelést garantál.

Az informatikában a jövő előre látása,
és az arra való felkészülés meghatározó
lehet partnereink üzleti sikereinél.
Az üzleti környezet fejlődése, várható
átalakulása mellett a számítástechnika
nagy előre lépése a „felhős” környezet, a
webes programok bevezetése, népszerűsítése a közeljövő feladatainak egyike.
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TE-FOOD International GmbH

Évente minden tizedik ember
betegszik meg élelmiszer eredetű
betegségben világszerte, 400 000
halált okozva.

A

sorozatos csalások (higítás, hamisítás, szürkegazdaság, félrecímkézés,
szennyezés, túladagolás) jelentős
bizalmi válságot okoztak az ellátási lánc tagjai, a hatóságok és a végfelhasználók közt.
Az élelmiszerek történetiségét leíró információk hiánya nem csak fenntartja ezt a
bizalmatlanságot, de jelentős extra költséget
is jelent (széleskörű termékvisszahívások,
többszöri antibiotikum kezelés, stb.).
A megoldás a teljes láncot felölelő, egységes, logisztikai és élelmiszer-biztonsági
adatokat is tartalmazó nyomonkövetési
rendszer bevezetése, amely biztosítékot
nyújt a fenti problémák enyhítésére.

TE-FOOD
International GmbH.
An der Technologiewerkstatt 1,
72461 Albstadt, Germany
Tel.: +36 30 3747569
E-mail: info@te-food.com
www.te-food.com
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A magyar fejlesztés eredményeképp létrejött TE-FOOD modern, költséghatékony
megoldást kínál élőállat és frissáru nyomon
követésére a farmoktól a végfelhasználókig. Átláthatóságot biztosít az élelmiszer
életútjáról az ellátási lánc tagjainak, a végfelhasználóknak, valamint az élelmiszeripari
hatóságoknak.
A TE-FOOD kapcsolódási lehetőséget
biztosít a nyomon követést még nem végző
cégeknek, és a belső nyomonkövetési, vagy
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ERP rendszerrel már rendelkezőknek is.
Az ellátási lánc tagjai mellett mobil alkalmazást biztosít a végfelhasználóknak is,
amellyel a boltban betekintést nyerhetnek
a megvásárolni kívánt termék historikus
adataiba (pl. származás, állatorvosi vizsgálatok, oltások és antibiotikum kezelések,
vágás ideje, csomagolás ideje, tárolás
körülményei, stb.).
A TE-FOOD az élelmiszeripari hatóságoknak
is lehetőséget biztosít, hogy ellenőrzési
pontokat határozhassanak meg, amelynek
eredményei automatikusan a vizsgált
termékek történetiségéhez csatolódnak,
valamint valós idejű rálátást nyerjenek egy
régió élelmiszer-ellátásának státuszaira.
A TE-FOOD 2016-ban került bevezetésre
Vietnamban. Mára több, mint 6000 ügyféllel rendelkezik, több, mint 10 000 ellátási
láncban dolgozó képzése zajlott le egy év
alatt, és a nyomon követett termékek
30 millió emberhez jutnak el. A rendszer
óriási mennyiségű állat nyomon követését
végzi heti hét napon keresztül a tenyésztőktől a vágóhidakon és nagykereskedelmi
piacokon át a kiskereskedelemig.
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A TE-FOOD számokban:
18 000 sertés / nap
200 000 csirke / nap
2,5 millió tojás / nap

A rendszer segítségével jelentősen tisztult
az élelmiszer ellátási lánc, kevesebb a
csalás, és a vásárlókat a közvéleménykutatások szerint megnyugtatja, hogy bármikor
megismerhetik az élelmiszer eredetét.
A kormányzat 2018-ban több új területre
tervezi bevezetni a rendszert, amelyek
fejlesztése jelenleg is zajlik.

Hamarosan indul:
szarvasmarha
hal és tenger gyümölcsei
zöldség-gyümölcs

2018-ban a rendszer alapjaiban is átalakul, az adattárolásra bevezetésre kerül a
blockchain. A tranzakciós adatok meghamisítását struktúrájában lehetetlenné
tevő blockchain technológia a TE-FOOD
adatainak hitelességét fogja tovább
növelni.

Célunk, hogy a TE-FOOD rendszert több országban bevezetve
nemzetközi rendszerré tegyük.
GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám
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VONALKÓD RENDSZERHÁZ Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

S

zámos neves és elismert, magas minőséget nyújtó gyártóval (Honeywell, Datalogic,
Omron Microscan Systems, Zebra, Datamax, CipherLab, Axiohm, Godex, SOTI) ápolunk
kiemelt kereskedelmi kapcsolatot. Partnerkapcsolatainkat folyamatosan bővítjük annak
érdekében, hogy kedvező és megbízható ajánlatokkal tudjunk a legkülönfélébb eszközigényekre reagálni, garanciális szolgáltatásokat nyújtani.

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK
A Vonalkód Rendszerház fő
tevékenysége elsősorban az
automatikus azonosításon alapuló
megoldásokhoz kapcsolódik, legyen
szó akár logisztikai folyamatok
optimalizálásáról, gyártáskövetésről,
tárgyi eszköz- és anyagleltározásról,
egyedi rendszerek fejlesztéséről,
eszköz és kellékanyag
kereskedelemről, bérnyomtatásról,
szerviz tevékenységről vagy
különféle kereskedelemtechnikai
megoldásokról.

VONALKÓD RENDSZERHÁZ
Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft.
Központ:
1047 Budapest, Fóti út 56.
Telefon: +36-1-436-7575
Fax: +36-1-436-7555
E-mail: info@vonalkod.hu
www.vonalkod.hu
www.termeleslogisztika.hu
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ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS ÉS BÉRLÉS
Termékkínálatunk és beszállítói kapcsolataink
teljes mértékben lefedik a mai azonosítástechnikai igényeket, legyen az termékjelölés
(RFID vagy címke), vonalkódolvasási, kódminőségellenőrzési, adat- beolvasási, tárolási, átviteli vagy megjelenítési feladat. Egyértelmű
célunk a nem elsősorban termékre, hanem
tartós megoldásra koncentráló, felkészült és
minőségi ügyfélkiszolgálás valamint az ezzel
együtt járó vevői elégedettség.
RENDSZER- ÉS SZOFTVERFEJLESZTÉS
Szoftverfejlesztő tevékenységünkbe
elsősorban a különféle egyedi, automatikus
azonosítás-technikai megoldásokat alkalmazó szoftverek készítése, az automatikus
azonosítás-technikai eszközök illesztése,
mobil offline és online alkalmazások
fejlesztése, illetve RF adatgyűjtő hálózatok
tervezése tartozik. A saját RFID laborban
végzett kutatásoknak és a szakmai képzéseknek köszönhetően, kollégáink mára az
iparág számos területére szállítottak RFID
technológiára épülő és azóta is hatékonyan működő megoldásokat. Az egyedi
igényeken túl, LOG4pro termelés-logisztikai
rendszerünkkel a gyártáskövetés területére
is kínálunk komplex megoldást.
LOG4PRO INTEGRÁLT SZIGETRENDSZEREK
A Log4Pro Integrált Szigetrendszerek egy
olyan modulárisan felépített és integrált
keretrendszerbe ágyazott termeléslogisztikai megoldás, amely a gyártási,- és
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logisztikai ismereteket az automatikus
azonosítás több évtizedes tapasztalatával ötvözi. A funkcionális és technológia
modulokból álló rendszer lehetővé teszi
a gyártási környezet digitális átalakítását
jelentő megoldások szakaszos bevezetését. Megoldást nyújthat a folyamatokban
felmerülő problémák egyedi megoldására
úgy, hogy lehetőséget hagy a megszülető
megoldások igény szerinti összekapcsolására. A Log4Pro Integrált Szigetrendszerek a
vállalatirányítási rendszerekkel (CRM rendszerek) összhangban teszik hatékonnyá a
belső logisztikai folyamatokat, biztosítva
ezzel gyártás teljes dokumentálását, vis�szakövethetőségét az autó és elektronikai
iparra vonatkozó szigorú elvárásoknak
megfelelően.
MOBIL ESZKÖZ MENEDZSMENT
Az üzleti mobilitás összetettsége napról
napra növekszik. Egyre több az irodán
kívüli dolgozó kolléga és a használt eszköztípus. A mobil dolgozóknak útközben
is hozzá kell férniük a fontos üzleti alkalmazásokhoz és céges tartalmakhoz. Ezen
változások követésében professzionális
vállalati mobileszköz-felügyeleti megoldással vagyunk ügyfeleink segítségére. A
gyártó által legmagasabb szinten képzett
kollegáink naprakész ismereteikkel - akár
személyes szaktanácsadás keretein belül
is – mindig a legmegfelelőbb megoldást keresik a felmerülő mobil eszköz
menedzsment feladatokra. Tapasztaltunk
van pár darabos eszköz felügyeletét ellátó
rendszer telepítésén át egészen a fokozott
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biztonságú több ezer eszközt tartalmazó
rendszer bevezetéséig.
CÍMKEÉRTÉKESÍTÉS ÉS BÉRNYOMTATÁS
A hagyományos papír-, és műanyagalapú, illetve speciális igénybevételekre
készült műanyag alapú vonalkódos címke
értékesítése valamint ehhez köthető bérnyomtatási szolgáltatás egyre nagyobb
forgalmat bonyolító üzletággá vált. Az
általunk nyomtatott címkék megfelelnek a
vonatkozó szabványoknak, olvashatóságuk
mind szemmel és mind vonalkódolvasóval
kimagasló így biztonságosan alkalmazhatóak bármely felhasználói terület számára.
KÓDMINŐSÉG ELLENŐRZÉS
A termékek megfelelő azonosításához és az
ellátási lánc folytonosságához elengedhe-

tetlen a termékeken lévő vonalkódok tökéletessége. Tapasztalt mérnök kollégáink
állandó résztvevői a gyártói partnerek által
szervezett szakképzéseknek. Folyamatosan
frissen tartott ismereteinkkel és személyes szaktanácsadással biztosítjuk, hogy
ügyfeleinknek minden esetben a legjobb
megoldást nyújtjuk a kódminőség-ellenőrzés kapcsán felmerült igényeikre.

szervezett tréningeken képzett szerviz
technikus- és mérnök kollégáink a javításokat gyári alkatrészek segítségével végzik
el. A garancia időn belüli és garancia időn
túli javításokat az ügyfeleink kérésére akár
a helyszínen, partnereink telephelyén is
elvégezzük.

SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

Legyen az számviteli kötelezettség vagy
vagyonvédelmi megfontolás, a leltárfelvétel
időigényes feladat. Ezen feladat megoldására
kínáljuk a megbízható és hatékony tárgyi eszköz leltározási szolgáltatásunkat vonalkódos
vagy RFID technológia alkalmazásával. Az RFID
technológiával végzett leltározás hatékonyabb
azáltal, hogy az adatgyűjtő több eszköz azonosítójának egyidejű olvasására alkalmas, így
gyorsabb, hatékonyabb leltárfelvételt biztosít.

Szervizünk több mint 25 éves tapasztalattal
áll a partnereink rendelkezésére. Számos
élvonalbeli gyártó hazai márkaszervizeként
rövid határidővel vállaljuk a hozzánk behozott eszközök garanciaidőn belüli és azon
túli javításait. Szolgáltatásunk minősége
közvetlen gyártói alkatrész utánpótlásra,
jelentős alkatrész raktárra és több évtizedes
szakmai tapasztalatra épül. A gyártók által

TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁROZÁS

vonalkód rendszerház
megbízhatóság

szakértelem

innováció

azonosítástechnika • GYÁRTÁSKÖVETÉS • REndSzERfEjlESzTÉS • SzERViz
• MŰSzAKi SzAKTAnÁcSAdÁS • Mobil ESzKÖz MEnEdzSMEnT • KódMinőSÉG EllEnőRzÉS
Vonalkód Rendszerház Kft. • 1047 budapest, fóti út 56. (+36 1) 436 7575 • info@vonalkod.hu
www.vonalkod.hu • www.termeleslogisztika.hu

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám

2018/2

27

WebEye Magyarország Kft.

A WebEye magyarországi leányvállalatánál a
WebEye Telematics Group tagjaként kínálunk
minőségi közlekedésinformatikai megoldásokat. Célunk olyan komplex, multiplatform
szemléletű rendszerek kiépítése, amelyeknek
köszönhetően optimalizáljuk ügyfeleink
folyamatait a teljes ellátási lánc során.
Ezt olyan komplex telematikai alkalmazások
fejlesztésével oldjuk meg, amely segítségével
fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai partnereink hatékonyabban szervezhetik munkafolyamataikat, valamint gazdaságosabban
használhatják erőforrásaikat. Szolgáltatásaink
leányvállalatainkon és partnerhálózatunkon
keresztül Európa 14 országában érhetők el.

A KOMPLEX TELEMATIKAI
MEGOLDÁS
A vállalatcsoport vezető szolgáltatása
a WebEye megoldás, amely GPS/GPRS
technológia alkalmazásával valós időben, a
nap 24 órájában teszi lehetővé a járművek
mozgásának, útvonalának és állapotának
elemzését. Mára a WebEye meghaladta a
puszta járműkövetés alapszolgáltatását, a
teljes fuvarozási tevékenységet támogató
komplex megoldássá nőtte ki magát.

WebEye termékek és szolgáltatások

K

ülönböző szolgáltatásaink a legalapvetőbb telematikai funkcióktól az
összetettebb komponensekig kínálnak testreszabott megoldásokat, amivel
hatékonyabban szervezhetők meg a közúti
áruszállítási feladatok.
WEBEYE FUNKCIÓK

WebEye Magyarország Kft.
Székhely:
2151 Fót, East Gate Business Park
Tel.: +36 20 340 3010
Fax: +36 27 887 318
E-mail: info@hu.webeye.eu
www.webeye.eu
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❚❚ Monitor: Valós idejű információk közvetítése a jármű pillanatnyi státuszáról.
❚❚ History: A jármű által bejárt útvonalak
archívuma, amely lehetőséget nyújt a
gépjárművek és gépkocsivezetők nyilvántartásának kezelésére is.
❚❚ Alarm: Automatikus riasztási funkciók,
amelyben egyedileg definiálhatóak a riasztási feltételek, továbbá az üzenet formája is.
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❚❚ Messenger: A fedélzeti egység kommunikációs alkalmazása lehetővé teszi a
kétirányú szöveges üzenetküldést akár
a központ és a gépkocsivezető, akár két
vagy több gépkocsivezető között.
❚❚ Fuel: Mérési megoldásaink által valós
időben és visszamenőleg egyaránt elérhetők a fogyasztási adatok.
❚❚ Manager: A túraútvonal és az állomások
meghatározásával, majd járművekhez
rendelésével leegyszerűsödik a fuvarfeladatok tervezése és ellenőrzése.
❚❚ Report: A rendszer testre szabható,
egyedi és részletes kimutatások készítésére alkalmas.
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WEBEYE KOMPONENSEK
eTACHOGRAPH
Az eTACHOGRAPH lehetővé teszi a szárazföldi
szállítmányozási szektorban dolgozó sofőrök
rendkívül szigorúan szabályozott munkavégzési rendjének hatékony menedzselését. Az
eTACHOGRAPH egy olyan alkalmazás, amely
pontos információt ad a járművek vezénylését végzők számára a sofőrök hátralévő
vezetési és pihenési idejéről, a munkával és
rendelkezésre állással töltött időről. A digitális
tachográf adatok letölthetőek Európa bármely pontjáról. Az alkalmazás algoritmusai az
561/2006EK rendelet előírásai szerint végzik
a sofőrök hátralévő vezetési/pihenő idejének
kiszámítását, amelyek valós időben nyomon
követhetőek, és igény szerinti riasztási funkciók illeszthetőek hozzá.

DrivingStyle
DrivingStyle szolgáltatásunk fókuszában
a gépjárművezetők vezetési magatartása
áll. Helyes vezetési stílussal a kevesebb
üzemanyag-fogyasztás mellett elkerülhetők a járművek felesleges szervizelései és
jelentősen növelhető az élettartamuk. Az
alkalmazás pontos információkat ad a gépjárművezető tevékenységéről a gázpedál
helyzete, a tempomat használat, a fordulatszám, az üzemóra vagy az átlagfogyasztás
tekintetében. Mindezek ismeretében a
felhasználó meg tudja állapítani, hogy a
gépjárművezetőnek mely területen van
szüksége továbbképzésre, illetve az egyes
gépjárművezetők fejlődését is nyomon
követheti.

tableten – is lehetőség nyílik a járműflotta
menedzseléséhez szükséges információk
valós idejű megjelenítésére. Az alkalmazás
egyszerű, könnyen átlátható felületen teszi
bármikor és bárhol elérhetővé a járművek
adatait és térképen jeleníti meg aktuális
tartózkodási helyüket.

WebEye Connect
A WebEye Connect alkalmazás leegyszerűsíti a kommunikációt a sofőrök és a diszpécserek között, illetve lehetőséget biztosít
a járművezetőknek, hogy kommunikáljon
családtagjaival egy-egy hosszabb út során.
A vezeték nélküli, kétirányú kommunikációban rövid szöveges üzenetek formájában
intézhető a sofőrazonosítás; a vontatmány
és konténer azonosítás; illetve tankolási és
egyéb költségek elszámolása.

rendszert alkotnak, amely teljes mértékben
integrálható partnereink rendszerébe és
adott esetben egyéni igényeikre is szabható. A rendszer támogatói funkciói már a
fuvarfeladatok beérkezésekor elindulhatnak az Innosped felületünkön keresztül
rögzíthető fuvarfeladatoknál, és egészen
az utólagos elszámolások és kalkulációk
elkészítéséig terjedhetnek, amelyeket az
eTACHOGRAPH adatai alapján megállapított vezetési idők határoznak meg.

MINŐSÍTÉSEINK ÉS DÍJAINK
❚❚ TÜV Rheinland EMC megfelelőség
tanúsítvány
❚❚ ISO 9001:2008 minőségirányítási
tanúsítvány
❚❚ 2015. évi Magyar Termék Nagydíj

WebEye Monitor for Mobile
Integrációs megoldások
A WebEye Monitor for Mobile olyan
Androidos alkalmazás, amely segítségével
mobil eszközön – mobiltelefonon vagy

❚❚ 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíj
pályázat elismerés

A WebEye szolgáltatásai és megoldásai
egy olyan komplex áruszállítást támogató
GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám
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CODEX Zrt.

Codex Zrt.
Hungarian Service
Provider 2018

REGISTERED

3

Miért a CODEX?

1988-2018

CODEX Zrt.

A 30 évvel ezelőtt alapított CODEX Zrt. kezdetektől
fogva meghatározó szereplője az értékpapírok és
egyéb hamisítás ellen védett termékek piacának,
de jelentős sikereket ért el a különböző öntapadó
alapú címkeszerkezetek gyártása révén a csomagolásgyártás területén is.
A társaság a többoldalas, kinyitható vagy lapozható ECL (Extended CODEX label) megoldásaival a
legkisebb rendelkezésre álló helyre is olvasható,
felhasználóbarát formában a legtöbb információt
tudja elhelyezni.
A CODEX Zrt. számtalan iparági megoldással rendelkezik, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar számára fejlesztett termékeivel pedig nemzetközileg
is díjazott, elismert gyártó.
A biztonságos termékcsomagolást segítik a társaság által fejlesztett, sérülésmentesen nem felszedhető dézsmazáró címkék, míg a termékminőséget,
a hosszabb eltarthatóságot biztosítják az ugyancsak a CODEX Zrt. által gyártott aromazáró címkék.

Kedvező ár

Biztonsági gyártás

Rövid határidő

Gyártás házon belül

Multiplikált gyártósor

Magas minőség

Referenciák

Egyedi megoldások

A CODEX Zrt. sikerének titka a folyamatos termékfejlesztés a megrendelői igények alapján és a
gyártás házon belül a legkorszerűbb gépeken.

Üzletágak:
Értékpapírok

Extended CODEX Label® (ECL®)

Egyéb hamisítás ellen
védett termékek
(igazolványok, utalványok,
biztonsági címkék stb.)

Különleges nyomdai megoldások
(élelmiszeripari- és gyógyszeripari
másodlagos csomagolóanyagok,
veszélyességi háromszög címkék,
tértivevények stb.)

H-2092 Budakeszi,
Szüret utca 5., Magyarország
TEL: +36 23 453 380
FAX: +36 23 453 197
E-MAIL: info@codex.hu
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Fáma Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Hungarian Service
Provider 2018

REGISTERED

Cégünk 30 éves egészségügyi
intézményekben szerzett vezetői
és 15 éves szakértői tapasztalatát
ötvözi a három éves GS1
szabványok területén elsajátított
ismereteivel.

Célkitűzésünk, hogy a GS1 szabványok
egészségügyi bevezetésével érdemben
járuljunk hozzá a magyar egészségügyi
intézmények korszerűbb, átláthatóbb,
hatékonyabb gazdálkodásához, illetve a
hatékony és a betegbiztonságot elsődlegesen szem előtt tartó betegellátáshoz.
A ma már elérhető nemzetközi tapasztalatok felhasználásával olyan megoldásokat kínáljunk az egészségügyi intézményeknek, a középirányító hatóságnak
és a szakmapolitikának, amelyek már
kipróbáltak és beváltak Európa számos
kórházában és egészségügyi ellátó rendszereiben.

Szolgáltatásaink:
❚❚ Helyzetfelmérés, a szükségletek és lehetőségek felmérése
❚❚ Bevezetéssel összefüggő projektek tervezése és megvalósításának igény szerinti
koordinációja
❚❚ Szakmai tanácsadás az alkalmazható azonosító szabványok, valamint a szükséges
hardver eszközök beszerzéséhez
❚❚ Változás menedzsment végrehajtása
❚❚ Szervezeti és munkafolyamat változások
tervezése
❚❚ Az érintett dolgozók képzése
❚❚ Szabályozási feladatok végrehajtása, ügyrend és SZMSZ módosítás előkészítése
❚❚ Külföldi szakmai tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása
❚❚ IT fejlesztések támogatása

Fáma Consult
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
9946 Magyarszombatfa, Fő u. 6.
Ügyvezető: Molnár Attila
Telefon: +36302030021
E-mail: famaconsult@gmail.com
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IBCS Hungary Kft.
Hungarian Service
Provider 2018

REGISTERED

Több mint húsz éve
ügyfeleink szolgálatában
Az IBCS Hungary 1992 óta meghatározó szereplője a mobil vállalati
rendszereket, és megoldásokat
kínáló kkv-szektornak. A sikeres hazai
vállalkozás, éllovas alkalmazásintegrátor a vonalkód-kommunikáció és az
egyéb innovatív termékazonosítási
megoldások piacán.

Az IBCS Group magyarországi képviselőjeként
a budapesti székhelyű IBCS Hungary Kft. 
a logisztikai, a raktározási, a gyártási és
feldolgozóipari, a kereskedelmi, valamint
az egészségügyi szektorban tevékenykedő
ügyfelei számára biztosít mobil vállalati
megoldásokat. Legyen szó hangvezérelt árumozgatásról, vonalkód technológiákról, ipari
WLAN hálózatépítésről, raktár menedzsment
rendszerekről, szoftverfejlesztésről, gyors és
precíz leltározásról, illetve mobil technológiai
tanácsadásról, az IBCS a leginnovatívabb
eszközökkel és technológiákkal, elhivatottan
támogatja partnereit.

IBCS Hungary Kft.
Székhely:
1135 Budapest, Reitter F. u. 45-49.
További információ:
Tel.: +36 1 451 6070
E-mail: info@ibcs.hu
www.ibcs.hu
@IBCSHU

32

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám

2018/2

SATO Europe GmbH
Hungarian Service
Provider 2018

REGISTERED

A SATO egy globális jelenléttel
rendelkező vonalkódtechnikai és
RFID technológiai vállalat, amely
tevékenységében az adatgyűjtési
és címkenyomtatási megoldásokra
fókuszál.

Elsődleges célszegmenseink az ipar, a
kiskereskedelem, az egészségügy, a szállítmányozás és logisztika, valamint az állami
szektor. Megoldásaink lehetővé teszik a
cégek számára a személyek, termékek és
eszközök azonosítását, kezelését és nyomonkövetését.
Könnyen integrálható thermo vonalkódnyomtatók és RFID-nyomtatók, kézi
árazógépek, fogyóeszközök, szoftverek és
csatlakozási megoldások széles palettáját
kínáljuk ügyfeleinknek, így üzleti igényeikre
mindig a legmegfelelőbb megoldást tudjuk
biztosítani.

A SATO a gyártóktól az integrátorokig
terjedő skálán alakított ki partnerséget más
világszínvonalú vállalatokkal, ami lehetővé
teszi, hogy – partnereink erősségeivel
szinergiában - jelentős hozzáadott értéket
biztosítsunk ügyfeleink tevékenységéhez.
Az előző években a figyelem az egyre
gyorsabb fejlődést mutató RFID-megoldásokra terelődött, amelyek rádióhullámok segítségével kommunikálnak és
gyűjtenek információt. A hosszú évek során
az automatikus azonosítás, a vonalkódok
és 2D-kódok területén felhalmozott tapasztalatát felhasználva a SATO kidolgozta
és 2003-ban Japánban piacra juttatta a
világ első RFID-nyomtatóját.

LEGÚJABB TERMÉKEINK:
Az S84ex nyomtató az integrált ipari megoldások kiváló példája, innovatív megoldásainak és strapabírásának köszönhetően több
elődjével együtt a világ legkülönbözőbb részeiben szolgálja az ipari termelők azonosítási
igényeit, nem ritkán napi 3 műszakban.

A CL4NX és CL6NX szériájú nyomtatók az
elmúlt évtizedek méltán népszerű CL4xx és
CL6xx nyomtatóit váltották fel. Új műszaki
megoldásokkal, tartóssággal megbízhatósággal szolgálják ügyfeleink elégedettségét.

SATO Europe GmbH
Szekhely: Waldhofer Straße 104
69123 Heidelberg, Németország
Kapcsolattartó: Komelkova Elena
Business Development Manager CEE
M: +36 70 866 1613
elena.komelkova@sato-global.com
www.satoeurope.com
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SRS Informatika Kft.
Hungarian Service
Provider 2018

REGISTERED

SRS Informatika – Testreszabott megoldásokkal
a kiskereskedelem szolgálatában
Az SRS Informatika Kft. egy fiatal, és
dinamikus informatikai vállalkozás,
mely a kiskereskedelmi informatikai
rendszerek számos területén
rendelkezik referenciákkal - nemzetközi
és hazai projektekben egyaránt
bizonyított az elmúlt években. Széles
körű portfolió jellemzi, változatos
kompetenciákat igénylő projekteket
valósít meg a kiskereskedelmi
rendszerek területén - sikerének
egyik záloga éppen a sokszínűség,
alkalmazkodóképesség a változó piaci
körülményekhez. Kiskereskedelemi
automatizálási megoldásai
országszerte ismertek és elfogadottak.
Ezek között fontos szerep jut az
elektronikus adatcsere rendszereknek,
melyek automatizált megoldásokat
kínálnak elsősorban a kiskereskedelem
számára, a partnerekkel, beszállítókkal,
gyártókkal és egyéb üzleti partnerekkel
történő adatkommunikáció
témájában.

SRS Informatika Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Tel.: +36-1-399-5438
E-mail: papp.peter@srs.hu
www.srs.hu
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Az SRS Informatika Kft. megoldásai teljes
körűen lefedik a kiskereskedelmi szektor
informatikai megoldás igényeit. A vállalat
portfólió elemei között megtalálhatók a pénztárgépes rendszerek, töltőállomás-informatikai megoldások, önkiszolgáló automaták,
kártyaelfogadó rendszerek, vonalkód olvasók
és nyomtatók - csak úgy, mint intelligens
polcrendszerek, vállalatirányítási és készletezési alkalmazások, valamint EDI szolgáltatás
is. Az SRS Informatika Kft. vállalja pénztárgépek adóügyi engedélyeztetésének teljes körű
ügyintézését, a rendszerek tervezését, kivitelezését és üzemeltetését, igény esetén egyedi
fejlesztéseket, illetve minden megoldásához
kínál szervizszolgáltatást.

Az SRS Informatika Kft. tehát új néven, de
változatlan szakmai kompetencia biztosításával, folyamatosan jelen van a piacon,
követi a technológia fejlődését, és nagy
tapasztalatot halmozott fel a több mint
20 éves működése során a kiskereskedelmi
informatikai rendszerek terén, valamint a
kapcsolódó szakmai területeken. Számos
telepített SRS rendszer működik a hazánkon kívüli r égióban is, minden esetben az
adott ország adóügyi előírásainak megfelelően. A cég rugalmas megoldásokat kínál
mindazon kereskedelmi egységek számára,
melyek arculatuknak megfelelően kívánják
kialakítani pénztárgépes rendszerüket,
gyorsabbá és egyszerűbbé szeretnék tenni
a rendelések felvételét, feldolgozását.

TÖRTÉNET, FŐBB TEVÉKENYSÉGEK
A Synergon keretei közt a Retail üzletág
1993-ban kezdte meg tevékenységét
töltőállomás-informatikai rendszerek bevezetésével, majd Synergon Retail Systems
Kft. néven vált önállóvá a cégcsoporton
belül 2007. április elsejétől. 2016. január
elsejétől viszont már teljesen önálló vállalatként, SRS Informatika Kft. néven működik
tovább. Az alapítást követően, már az első
ügyféltől kezdve, a cég tevékenységi köre
kiterjed a rendszerfejlesztés, konzultáció,
rendszermegvalósítások, telepítés, szerviztámogatás és a 0–24 között rendelkezésre
álló Helpdesk szolgáltatások témaköreire.
A saját fejlesztésű „SRS” kiskereskedelmi
informatikai rendszere alkalmazható az egy
pénztárgépes trafik rendszertől a komplex
élelmiszer, divatáru, töltőállomás, jegyárusító, stb. kiskereskedelmi szegmenseknél,
skálázható felépítéssel (helyi Back Office-től
a központi Head Office megoldásokig).

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám

2018/2

ELEKTRONIKUS ADATCSERE (EDI)
SZOLGÁLTATÁS
Az EDI szolgáltatás hazai megvalósítása
több mint 10 évnyi múltra tekint már vissza,
és jelenleg is a cég egyik húzóágazata.
Az elektronikus számlázás hazai jogszabályi
hátterének kiépülését követően, az EDI
számla szolgáltatáson felül, a PKI alapú
elektronikus számla rendszert is kiépítette
az SRS és exkluzív partnere a Comarch.
Szolgáltatásaink integrált formában is
rendelkezésre állnak, biztosítva, hogy azokat tetszőleges kombinációban, meglévő
ügyviteli rendszerhez integrált módon
lehessen megvalósítani. A Comarch SA
nemzetközi tapasztalata, az SRS Informatika
Kft. hazai beágyazottságával párosulva,
referenciái és stabil jelenléte alapján hosszú
távú együttműködésre, nagy működési
megbízhatóságú rendszerek kiépítésére
alkalmas.

Szintézis Informatikai ZRt.
Hungarian Service
Provider 2018

REGISTERED
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Miről szól a GS1 Magyarország Szolgáltatói
Programja?
A GS1 Magyarország szolgáltatói programja keretében olyan partnerekkel működik együtt,
akik elkötelezettek abban, hogy GS1 Partnereinket támogassák szakmai tudásukkal a GS1
szabványos azonosítási, vonalkódos, nyomonkövetési, és kommunikációs megoldások
bevezetésében és azok helyes gyakorlati alkalmazásában.
A program keretében tevékenységeinket egységesen, összehangoltan, és folyamatos szakmai
konzultációt nyújtva végezzük.
Csatlakozáskor minden Szolgáltatónak lehetősége van megjelölni az alábbi szakmai területek közül, hogy melyikhez kapcsolódik tevékenységével:
❚❚ Automatikus azonosítás;
❚❚ Elektronikus kommunikáció;
❚❚ Logisztikai szolgáltatások.

Miért előnyös GS1 Partnereink számára a
Szolgáltatói Program?
Szolgáltatói Programunk célja, hogy GS1 Partnereink számára olyan megbízható
szolgáltatókat tudjon a GS1 Magyarország ajánlani, akik magas szakmai színvonalon és kiváló
minőséggel képesek megvalósítani a szabványok gyakorlati bevezetését és alkalmazását.
Használja fel Szolgáltatóink szaktudását és tapasztalatait gyártási-, logisztikai,- illetve
pénztári- vagy online értékesítési folyamatait érintően:
❚❚ Ha fejleszteni kívánja folyamatait termékei gyártása, raktározása, vagy értékesítése
kapcsán;
❚❚ Ha nyomonkövetési rendszer kiépítésén, illetve meglévő rendszere ellenőrzésén és
fejlesztésén munkálkodik;
❚❚ Amennyiben hatósági elvárás teljesítése érdekében tervez változtatásokat;
❚❚ Ha üzleti partnere igényei alapján szükségessé válik, hogy folyamatait újragondolja,
termékeit újratervezze vagy információs rendszerét továbbfejlessze;
❚❚ Minden olyan esetben, amikor a GS1 rendszerben rejlő hatékonyságot és pontosságot
szeretné saját vállalkozásában kamatoztatni.
Amennyiben komplexen szeretné áttekinteni jelenlegi folyamatait, pontosítani a f ejlesztendő
területeket, meghatározni és dokumentálni a valós fejlesztési igényeket, forduljon
bizalommal a GS1 Magyarországhoz, testre szabott szakértői tevékenységünk sok esetben
bizonyította már hatékonyságát.
Tudjon meg többet, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal
az info@gs1hu.org email címen!

