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AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
1138 Budapest, Váci út 144-150.

BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.

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

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

Laurel Kft.
1095 Budapest, Máriássy utca 7.

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2454 Iváncsa, Kilencedi út. 6.

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

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
1102 Budapest, Halom utca 5.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET
Együttműködési
terület

Bányai Attila
+36-23-500-422
Rácz László
+36-1-431-1276
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
racz@any.hu
www.amsy-jelolestechnika.hu
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www.any.hu

Ignácz Mónika
+36-1-354-1690
Bányai Attila
info@globenet.hu
+36-23-500-422
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
www.globenet.hu

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

www.amsy-jelolestechnika.hu

Illés Attila
+36-20-941-9536
Kun László
attila.illes@bizerba.com
+36-20-444-1789
www.bizerba.hu
laszlo.kun@bizerba.com

BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64–68.

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

www.bizerba.hu

X

Kurucz Attila
+36-30-206-9936
Kurucz Péter
attila.kurucz@brandbank.com
+36-30-554-4952
www.brandbank.com/hu
peter.kurucz@brandbank.com

x
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www.brandbank.com/hu

x
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www.editel.hu

Bessenyei Attila
+36-1-599-9988
Bessenyei Attila
attila.bessenyei@laurel.hu
+36-1-219-6080
www.laurel.hu
attila.bessenyei@laurel.hu

Laurel Kft.
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4–6. www.laurel.hu

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2452 Iváncsa, Kilencedi út 6.

Kárpáti Zoltán
+36-1-203-8599
Kárpáti Zoltán
karpati@masterprint.hu
+36-1-203-8599
www.masterprint.eu

karpati@masterprint.hu
www.masterprint.eu

Tóth József
+36-20-538-1698
toth.jozsef@patria.hu
Sándor Csilla
www.patria.hu

+36-30-678-6968
Pátria Nyomda Zrt.
sandor.csilla@patria.hu
Siposné Bodon
Viktória
1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.
www.patria.hu
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Hernádi Gábor
+36-30-300-1393
Hernádi Gábor
hernadi@editel.hu
+36-30-300-1393
www.editel.hu
hernadi@editel.hu

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

Quadro Byte Zrt.
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
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KAPCSOLATTARTÓ
Kapcsolattartó

+36-1-436-9930
sipos.viktoria@qb.hu
www.qb.hu
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Kapcsolattartó
KAPCSOLATTARTÓ

Együttműködési
terület
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET

SATO Europe GmbH
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Waldhofer Straße 104, 69123 Heidelberg, Németország

Komelkova Elena
+36-70-866-1613
Rácz László
elena.komelkova@sato-global.com
+36-1-431-1276
racz@any.hu
www.satoeurope.com

X

Vonalkód Rendszerház Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Szlovicsák Béla
+36-30-944-3454
Bányai Attila
bszlovicsak@vonalkod.hu
+36-23-500-422
www.vonalkod.hu

X

SZÖVETSÉGES SZOLGÁLTATÓ

www.any.hu

1102 Budapest, Halom utca 5.

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
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BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64–68.

+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
+36-30-300-1393
KAPCSOLATTARTÓ
Kapcsolattartó
hernadi@editel.hu
www.editel.hu

Szövetséges
REGISZTRÁLT SZOLGÁLTATÓ
Editel Hungary Kft.
Szolgáltató
2040 Budaörs,
Baross u. 89.
GS1 kiadvany.pdf 1 2016.05.20. 15:47:14

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

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.

K

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®)

Szintézis Informatikai ZRt.
9023 Győr, Tihanyi út 2.

a korszerű, többségében egyedi
és speciális funkciókkal ellátott
gépparkunknak, fejlett
technológiánknak és különleges,

köszönhetően egyedi, különleges
megoldásokkal állunk megrendelőink
Kurucz Péter
rendelkezésére.

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

K REATÍV

INFORMATÍV
V ONZÓ

További információ:
www.codex.hu
E-mail: color@codex.hu;

Papp Péter
+36-20-320-6710
Kun László
papp.peter@synergon.hu
+36-20-444-1789
Sándor Csilla
www.srs.hu
laszlo.kun@bizerba.com

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

+36-96-502-200
ekozma@szintezis.hu
+36-30-554-4952
www.szintezis.hu
peter.kurucz@brandbank.com
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www.amsy-jelolestechnika.hu
www.masterprint.eu

HASZNOS

CY

X

X

Automatikus
adatgyűjtés

Elektronikus
kommunikáció

FELHASZNÁLÓBARÁT

X

Logisztikai
szolgáltatások

EGYÜTTMŰKÖDÉSI
X TERÜLET
Együttműködési
terület

X
X

V

ATOS

MY

X

dr. Farkas Andrea
+36-20-360-9833
Bányai Attila
Kárpáti Zoltán
farkas@codex.hu
+36-23-500-422
+36-1-203-8599
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
www.codex.hu
karpati@masterprint.hu
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BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
Biztonsági gyártás
Gyártás házon belül
Magas minőség
Egyedi megoldások +36-30-678-6968
1142 Budapest, Tengerszem u. 64–68.
www.bizerba.hu
Pátria Nyomda Zrt.
sandor.csilla@patria.hu
Kozma Éva
A folyamatos
termékfejlesztésnek,
több évtizedes
szakértelmünknek
1117
Budapest, Hunyadi
János
u. 7.
www.patria.hu
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SRS Informatika Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Folyamatosan fejlesztjük
működésünket, folyamatainkat,
termékeinket.

Multiplikált gyártósor

AMSY Jelöléstechnika Kft.
Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
2452 Iváncsa, Kilencedi út 6.

marketing

M

Rövid határidő
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Vadas György
+36-1-451-6070
Rácz László
Bessenyei Attila
+36-1-431-1276
info@ibcs.hu
+36-1-219-6080
racz@any.hu
www.ibcs.hu
attila.bessenyei@laurel.hu

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Laurel Kft.
1102 Budapest, Halom utca 5.
www.any.hu
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4–6. www.laurel.hu
Kedvező ár

C

Müller Attila
www.amsy-jelolestechnika.hu
+36-20-619-9904
6/12/15
12:45 PM Page 1
attila.muller@hu.webeye.eu
Kun László
www.webeye.eu
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www.brandbank.com/hu

Hernádi Gábor
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+36-30-300-1393
hernadi@editel.hu
www.editel.hu

X

2017/2

3

AMSY Jelöléstechnika Kft.

Biztos pont a termelésben
Az AMSY Jelöléstechnika Kft.
kizárólagos magyarországi
forgalmazója az amerikai VIDEOJET
Technologies inc. Videojet, Willett,
Marsh, Chesire, Alltec, Foba, Wolke,
stb. márkájú termékeinek, a német
LOGOPAK adatcímkézőknek,
a MARKATOR pontütéses és karcoló
jelölőknek és néhány egyéb
gyártmányú, különleges célra
kifejlesztett jelölőkészüléknek.

4

A

jelöléstechnikában áttörést eredményező kiskarakteres tintasugaras feliratozást (is) kifejlesztő Videojet Technologies Inc. (USA) több mint 40 éves története
folyamán gyártott és jelenleg is használatban
lévő 345.000 készülékével a világ talán
legsikeresebb gyártója.Termékskálája a teljes
elektronikus vezérlésű termékkört felöleli, így
az ipari kis-, nagykarakteres, HP rendszerű és
sokfúvókás grafikus tintasugaras feliratozókat, a lézeres jelölőket, fólia felülnyomtatókat,
adatcímkézőket, összesen 35 különböző
készüléket. Maga gyártja a szükséges kellék
anyagokat is, összesen 300 féle terméket,
amelyeket a világ 135 országában 26
leányvállalat és 400 disztribútor forgalmaz,
így 1992 óta cégünk, illetve jogelődje is. Ez a
tevékenység a készülékek eladását, üzembe
állítását, karbantartását, javítását, továbbá
kizárólag eredeti alkatrészekkel, kellékanyagokkal történő ellátását jelenti.

Az AMSY saját fejlesztésű termékei közül kiemeljük a készülékek hálózati irányítását lehetővé tevő szoftvereket, illetve a jelöléstechnikához kapcsolódó egyedi termékmozgató és
címkéző berendezéseket.

A jelölőkészülékeket kezdetben a nemzetközi cégek vásárolták, elősegítve a külhoni
piacokon megszokott módszereik hazai meghonosítását. Mára az élelmiszer, gyógyszer,
háztartásvegyipari, kozmetikai gyártók kivétel
nélkül használnak ilyen típusú berendezéseket, és egyre bővül az autóalkatrész gyártók,
a sorozatokat kibocsájtó általános ipari vagy
építőipari gyártók érdeklődése is. A kezdeti
egy-két soros gyártási, felhasználhatósági
időt, adagszámot rögzítő jelölés ma már
gyakran soksoros szöveggé bővül, és emblémával, gépi olvasású kóddal egészül ki.
A készülékek valamilyen szoftver segítségével
kapcsolódhatnak elektronikus mérleghez,
kamerához, helyi termelési hálózathoz, és
ezzel akár minden egyes termékre valós idejű,
egyedi felirat vagy komplett címke kerülhet.

Az AMSY kiemelt fontosságú beszállítója
több mint 200 hazánkban megtelepült
nemzetközi tulajdonú, vagy világcégen túl
csaknem 600 hazai mikro-, kis-, és nagyvállalatnak – gyártóknak, feldolgozóknak –, akik a
jelölés révén azonosítják be egyértelműen termékeiket és nyilvántartásával a hatékonyság, a
minőség folyamatos javítására is törekszenek.
Ezen fogalmak az AMSY Jelöléstechnika Kft.
legfőbb prioritásai is. Valljuk, hogy hosszú távú
vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért teljes körű vevői
elégedettség eredményezhet. A szervezeti
kiválósághoz vezető rögös úton egyrészt, minden tőlünk telhetőt megteszünk a munkatársi
és vásárlói kapcsolataink erősítéséért, másrészt
viszont dolgozóink számára számszerűsíthető
és minőségi követelményeket is felállító eljárási
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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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szabályokat, kötelességeket fogalmazunk
meg. A korszerű vezetési elvek alkalmazására
annál is inkább szükségünk van, mert az elmúlt
években – részben a Videojet Magyarország
Kft.-vel történt egyesülésünk után – létszámunk, forgalmunk jelentősen bővült. További
mérföldkövet jelentett cégünk számára, hogy
2006-ban saját épületünkbe költözhettünk,
mégpedig hazánk egyik legdinamikusabban
növekvő régiójában, Budaörsön, továbbá,
hogy tevékenységeinket 2008-tól SAP rendszerű vállalatirányítási rendszerben rögzítjük,
melyekkel – úgy érezzük – sokat tettünk folyamataink racionalizálása, a partnereink jobb
kiszolgálása érdekében.
A cégünk által forgalmazott jelöléstechnikai
eszközök széles köre képes változó adattartalmú GS1 vonalkódok és GS1 DataMatrix kód
nyomtatására valós időben, kiváló minőségben, szinte minden anyag felületére, változatos
jelölési körülmények között.
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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 rendelőintézetekben –, több,
mint 45.000 felhasználó használja, s ezzel
piacvezetőnek számítunk.

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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Cégünk a magyarországi egészségügyi
informatikai rendszert fejlesztő vállalkozások között különleges helyét azzal
érdemelte ki, hogy egyetlen, integrált
rendszerben nyújtja ügyfelei számára
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.
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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 szolgáltatáscsomagot 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.hu
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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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Brandbank Hungary

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

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 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.

Brandbank Hungary
Iroda és fotóstúdió
1113 Budapest, Daróczi út 2-4.
Telefon: +36 1 794 0184;
E-mail: office@brandbank.hu
www.brandbank.com/hu
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A 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 is
és idén tavasztól a dm és a Praktiker is.
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MI A SIKERÉNEK A TITKA?
A 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 Brandbank segítségével
a lehető legjobban megismerheti azokat,
hiszen a termékinformációk azonnal elérhetővé válnak a számára.
A 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 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
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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

dolgozók
feleslegesen
duplán
dolgoznak
MEGBÍZHATÓ
MÁRKÁKAT
ADUNK
megnehezítve
ezzel a közös munkát. Ez
A KERESKEDELEMNEK
az, amiért a Brandbank kifejlesztette az
Enrich szolgáltatását, hogy egyszerűA5_szorolap.indd 2
en, de hatékony módon 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
Brandbank Termékkönyvtáron keresztül
könnyedén hozzáférhetnek az adott kategória más piaci szereplőinek nyilvánosan
elérhető polcképadataihoz is.
A Merchandising Exchange, a Brandbank

polcképtervező
megoldása pedig lehetővé
OFFICE@BRANDBANK.HU
teszi,
felhasználók
termékképeket
TEL.:hogy
+36 1a794
0184
és termékdimenziókat töltsenek le plano
gramok tervezéséhez. A Termékkönyvtáron
keresztül könnyedén hozzáférhetnek az
adott kategória más piaci szereplőinek nyilvánosan elérhető polcképadataihoz is.
HOGYAN TUD EGYÜTTMŰKÖDNI A
BRANDBANK ÉS A GS1?
A 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 Brandbank Termékkönyvtárában megtalálható B2C adatokkal együtt az
ellátási láncban résztvevő kereskedő partnereikkel. A BrandSync automatikusan átveszi a
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
a Nielsen Company
esetleges 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 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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EDITEL Hungary Kft.

Member of GS1 Austria Group

“Az EDI virágzik…”

Peter Franzmair ügyvezető gondolatai az eXite® fejlődéséről
Az eXite® teljes körűen megújult. Miért
volt szükséges ez a lépés?

hogy kielégítsük az ügyfeleink elvárásait.
Az eXite® új verziója a válasz erre a kérdésre.

Az elmúlt 13 évben az eXite® számos apróbb változáson ment keresztül, és ahhoz
hasonlóan, ami az autóiparra is jellemző,
eljött egy pont, amikor egy teljesen új
modellt fejlesztettünk ki. Az új rendszer
megalkotásakor a szakmában szerzett
30 éves tapasztalatunkra, valamint
ügyfeleink igényeire támaszkodtunk.

A biztonság és az elérhetőség az elektronikus adatcsere legfontosabb kritérumai. Önök hogy garantálják ezeket?

Ön szerint mik az új eXite® legfőbb
előnyei az ügyfelek számára?
Az eXite® legújabb verziója a legkorszerűbb
technikai vívmányokra épül. Az újratervezésnek köszönhetően a belső kommunikáció
az egyes modulok között most még gördülékenyebb. Ez még hatékonyabbá teszi az
adatfeldolgozást és a bevezetést. Továbbá
a megújult és letisztult megjelenés nagyon
felhasználóbaráttá teszi a rendszert.
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
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Mint EDI szolgáltatónak a kötelességemnek
érzem, hogy a legújabb technikai eszközökkel védett biztonságot és teljes körű
elérhetőséget biztosítsunk az ügyfeleink
számára. A felhasználóbarát felület mellett,
ez az egyik legnagyobb hozzáadatott
értékünk a többi kétoldalú kommunikációs
megoldással szemben. Az ISA 3402 II-es
típusú tanusítvány időszakos érvényességének köszönhetően folyamatosan ellenőriznünk kell a saját szabványainkat, hogy
szolgáltatásaink felépítése mindig a lehető
legmagasabb elvárásoknak feleljen meg.

Mely iparágakban lát még magas EDI
potenciált és miért?
Az EDI virágzik…és a hatósugara jóval az
FMCG szektoron is túlmutathat. Majdnem
mindegyik iparág profitálhat ebből a technológiából, ami megmagyarázza az EDI iránti
nagy érdeklődést. Nekünk, mint EDI szolgáltatónak olyan plusz értéket kell teremtenünk,
amit más adatkommunikáció nem biztosít,

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám

2017/2

Peter Franzmair
az EDITEL Ausztria,
ügyvezető igazgatója
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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 24 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 Laurel Cégcsoport rendelkezik a legtöbb
online pénztárgép forgalmazási engedéllyel.
A kiskasszákat használó boltoktól az összetett áruházi rendszerekig minden kereskedelmi egységnek kínálunk megoldást.
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 v állalkozás
már el sem indulhat korszerű honlap,
webáruház és mobil alkalmazás nélkül.
Bármelyikről is legyen szó, szakértő csapatunk a projekt teljes fejlesztését, f unkcionális
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
❚❚ Irodaszervezés, dokumentumkezelés
❚❚ Elektronikus kommunikáció EDI
alapokon
❚❚ Gyártóknak kínált megoldások
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.
1095 Budapest, Máriássy utca 7.
Tel.: +36-1-599-9988
Bessenyei Attila
E-mail: sales@laurel.hu
www.laurel.hu

GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám

2017/2

15

Masterprint Jelöléstechnika Kft.

Az idén 10 éves Masterprint az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek és nemzetközi
stratégiai partnereivel való együttműködésnek köszönhetően 2016-ban is erősíteni
tudta regionális piaci pozícióját a jelöléstechnika területén.
10 éve, a Masterprint alapítása óta
úgy gondoljuk, hogy az innovatív
jelöléstechnikai megoldásokat csak
a legmagasabb minőséget képviselő
márkákkal és beszállítókkal tudjuk
biztosítani a partnereink számára.
Az egyedi kihívásoknak megfelelő,
testreszabott megoldások
kialakítása során pedig integrációs
szakértelmünkre támaszkodunk.

O

lyan nemzetközi márkák képviselete, mint az Antares, Leibinger,
Hitachi, Novexx, Matthews, CAB,
Panasonic, EIDOS, valamint folyamatos
egyedi fejlesztéseink adják testreszabott
megoldásaink prémium színvonalát.
A magas minőségi célok együtt járnak a
hatékonyság keresésével és az ökológiai szempontok figyelembevételével.
Iparágunkban számos aspektusban lépünk
kapcsolatba veszélyes anyagokkal, mely
kihívásokat minden esetben komolyan
vesszük, és a lehető legalacsonyabb
szintre szorítunk vissza minden környezeti
terhelést.
A Masterprint 2016-ban stratégiai együttműködési szerződést írt alá az Antares
Vision gyógyszeripari szerializációs modulok
regionális forgalmazására, valamint közös
fejlesztésű megoldások létrehozására.
Az idén bemutatásra kerülő Antares-Masterprint Hybrid Print&Check Tamper
Evident teljes összhangban van a közeljövőben általános érvényűvé váló EU FMD
gyógyszerjelölési szabályozásokkal is.
A korábbi években befutott, saját tervezésű
és fejlesztésű PharmaJet Series, valamint az
Antares-Masterprint stratégiai együttműködés sikerei is mutatják, hogy a Masterprint
kiemelkedő szaktudása és tapasztalata
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révén regionális vezető szerepet tölt be az
egyedi termékazonosítás, a szerializáció
kihívásainak való megfelelésben.
Termékeink:
❚❚ Antares gyógyszeripari szerializációs
modulok
❚❚ Leibinger, Hitachi kiskarakteres feliratozó
berendezések
❚❚ Novexx címkenyomtatók és címkefelrakó
berendezések
❚❚ Matthews nagykarakteres és nagyfelbontású tintasugaras jelölő berendezések
❚❚ CAB címkenyomtatók, felrakók, lézer
feliratozók
❚❚ Eidos fólia-felülnyomtatók
❚❚ Panasonic lézer feliratozók, gravírozók
❚❚ Adatgyűjtők, vonalkódolvasók
❚❚ Termékérzékelők, PLC-k, ipari robotok,
manipulátorok, elektronikák
❚❚ Adagolók, szállítószalagok, szállítópályák,
állványok
❚❚ Egyedi tervezésű jelöléstechnikai
rendszerek

A Masterprint Digital a Masterprint
leányvállalataként jött létre, és exkluzív
képviselője az Antares Vision Track and Trace
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A MASTERPRINT KÖZPONT, IVÁNCSA

– Szerializációs megoldások üzletágának
Csehországban és Szlovákiában. Emellett
a Masterprint Digital képviseli a Lundberg
Tech hulladékkezelési berendezéseit, hogy
támogatást nyújtsanak az in-line hulladék
elkülönítés és feldolgozás terén.
A Master Quality, a
Masterprint testvércége
továbbra is megbízható
szállító és szolgáltató a
minőségvizsgálat, ipari
mosogatás, mérés, adagolás, kíméletes terméktovábbítás, csomagolás, kartonozás és
töltés, raklapozás, karton- és rakattovábbítás

szakterületein mind a tervezés - kivitelezés,
mind pedig a szervizelés folyamatainak
végrehajtásakor.
A Master Quality szolgáltatásai:
❚❚ Urschel élelmiszer feldolgozó, daraboló,
aprító, szeletelő gépek
❚❚ Ishida kombinációs mérlegek, röntgenek
❚❚ Cama másodlagos csomagolási
rendszerek
❚❚ Jeros nagyteljesítményű ládamosó,
serlegmosó gépek

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2454 Iváncsa, Kilencedi út. 6.
Tel.: +36-1-203-8599
E-mail: info@masterprint.hu
www.masterprint.eu

Antares Print & Check All In One
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Pátria Nyomda Zrt.

Pátria Nyomda Zrt.:
– Elkötelezetten 1893 óta!
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.

KÜLDETÉSÜNK
Megrendelőinket a megoldások érdeklik.
Minket a megrendelőink. Számunkra minden ügyfél és minden megrendelés egyedi
és különleges. Folyamatosan keressük az elvárásaiknak legmegfelelőbb megoldásokat.
Mindent megteszünk azért, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal támogassuk
partnereinket céljaik és sikereik elérésében,
versenyképességük növelésében.
Komplex szolgáltatásokban gondolkodunk, kiváló minőségben és rövid
határidővel dolgozunk. Professzionálisan
szervezett nagyvállalat vagyunk, egyedi
és magas színvonalú folyamatokkal, mű-

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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ködéssel. A legkorszerűbb technológiákat
és eszközöket alkalmazzuk ügyfeleink
kiszolgálásában, személyre szabott és hatékony megoldásainkban egyéb iparágak
fejlesztéseit is ötvözzük.
Az 1893-ban 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. Üzleti partnereinkkel szorosan
együttműködve igyekszünk kihasználni a hazai és régiós nyomdaiparban, illetve a papír-,
írószer- és irodaszerpiacban rejlő lehetőségeket. Üzleti stratégiánknak, az elmúlt időszak-
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ban végrehajtott következetes munkánknak
és kollégáink erőfeszítéseinek köszönhetően
a Pátria olyan erős márkaértékkel bíró,
dinamikusan fejlődő céggé vált, amelynek
folyamatosan növekszik megbízhatósága és
elismertsége. Ezt bizonyítja többek között az
üzleti élet legkiválóbb márkáit elismerő Business Superbrands 2016 díj, illetve a „Kiváló
Üzleti Márka” kategóriában első alkalommal
elnyert MagyarBrands 2016 díj is.
ÉRTÉKEINK, AVAGY ELKÖTELEZETTEK
VAGYUNK

❚❚ A digitális kor eredményeit folyamatainkban és munkamódszereinkben
is felhasználjuk, munkatársainkat
hozzásegítjük a legkorszerűbb tudás
megszerzéséhez.
❚❚ A nyomdaipar legrangosabb hazai
versenyén, a Best Print Hungary 2017
szakmai termékversenyen innovációs
különdíjat nyertünk a Karácsonyi bélyeg
2016 biztonsági nyomtatvány gyártása
során alkalmazott új műszaki megoldásokért.

riás, egyedi arculattal, megszemélyesített
vagy akár előre kitöltött adattartalommal
készülő termékek előállítását is. A magyarországi nyomtatványpiac legjelentősebb
szereplőjeként több mint 2000 saját
gyártású ügyviteli, biztonsági, tanügyi
és más szigorú nyilvántartást igénylő
nyomtatványt értékesítünk a Pátria Papír
országos szaküzlethálózatunkban, illetve
viszonteladó partnereinken keresztül.

A felelős működés mellett!
Ügyfeleink mellett!
❚❚ Hosszú távra tervezünk, célunk a tartósan
elégedett megrendelői kör kialakítása,
megtartása és bővítése.
❚❚ Szakértelmünkkel, értéknövelő megoldásainkkal és folyamatos fejlesztéseinkkel
arra törekszünk, hogy minél alaposabban
megismerjük ügyfeleink igényeit, és
azokra hatékony válaszokat adjunk.
❚❚ Partnereinkkel együttgondolkodva
kreatívan részt veszünk az egyedi termékfejlesztésben.
A minőség mellett!
❚❚ Elsődlegesnek tartjuk, hogy megbízhatóan
és kiváló minőségben szolgáltassunk.
❚❚ Tevékenységünket munkatársaink egyedi
szakértelmére, gondos hozzáállására és
etikus magatartására alapozzuk.
❚❚ Kollégáink képzettsége, tapasztalata és
elkötelezettsége garantálja az egyenletesen magas minőséget, termékeink, szolgáltatásaink és működési folyamataink
állandó fejlesztését.

❚❚ Biztonsági nyomdaként megrendelőink
védett termékeit a jogszabályi előírások
szerint, fokozott biztonsági szabályok
betartásával gyártjuk.
❚❚ Üzletpolitikánkat hosszú távú, kölcsönösen korrekt együttműködésre építjük a
megrendelő és beszállító partnereinkkel
egyaránt.
❚❚ Munkatársaink számára biztos és biztonságos munkakörnyezetet teremtünk.
❚❚ Fontos nekünk Földünk jövője, így a környezettudatos működésre nagy hangsúlyt fordítunk. 2014-ben és 2015-ban az
Év Zöld Nyomdája pályázaton négycsillagos, 2016-ban pedig már ötcsillagos,
azaz maximális minősítéssel ismerték el
elkötelezettségünket a környezettudatosság folyamatos fejlesztése iránt.
NAGYBAN GONDOLKODUNK

Az innováció mellett!

Az egyik legnagyobb gyártókapacitással
rendelkező hazai biztonsági nyomdaként rendkívül széles termékpalettával,
komplex nyomdaipari szolgáltatásokkal és
korszerű megoldásokkal állunk ügyfeleink
rendelkezésére.

❚❚ Folyamatos fejlesztésekben gondolkodunk annak érdekében, hogy
ügyfeleinknek mindig a legmegfelelőbb
megoldásokat kínálhassuk.

Íves és rotációs ofszet, digitális és flexo
nyomtatásban is kiemelkedő a szerepünk
a hazai piacon. Az egyre növekvő megrendelői igényhez igazodva vállaljuk kis széGS1 világa magazin - szolgáltatói különszám
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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,
gyógyszer kiadások, 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 robot vezérlés: 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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SATO Europe GmbH

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
nyomon követését.
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.

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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A SATO vállalatot 1940-ben alapították
bambusz-, rattan- és pálmafeldolgozó
gépek gyártására és értékesítésére.
Története során a cég a munka
hatékonysága iránti igény megszállottja
lett. 1962-ben Yo Sato, a cég alapítója
feltalálta az első kézi címkézőgépet.
Ettől a pillanattól kezdve a vállalat az
ármegjelölés úttörője lett, olyan piacokat
tárva fel, amelyeken a kézi árazógép
világslágerré vált. 1964-ben önálló kézi
árazógép-gyártókká váltunk, ezáltal
felülkerekedve a kizárólagos gépgyártás
paradigmáján és megteremtve ellátási
üzletágunk alapjait.
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Az 1970-es években a POS rendszerek
megjelenésével a SATO olyan új kézi
árazógép-modulokat fejlesztett, amelyek
kompatibilisek voltak az opcionális
karakterfelismeréssel (OCR) és a vonalkódokkal. 1981-ben – a JAN/UPC/EAN
POS rendszerek számára kifejlesztett első
hőtranszfer nyomtató feltalálásával - a
Vállalat az üzleteken belüli azonosítási
megoldások vezető gyártójává lépett
elő. Azóta a vonalkódos alkalmazások
drámaian elterjedtek az árukezelésben,
beleértve a kiskereskedelmet, a gyártást,
a logisztikát, az élelmiszerfeldolgozást
és az egészségügyet. Napjainkban a
2D k ódok használata – amely nagy
mennyiségű információ kis helyre sűrítését teszi lehetővé – szintén jelentősen
megnőtt, és a fogyasztók számára lehetővé tette, hogy mobiltelefonjuk segítségével tudjanak információt begyűjteni.
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.
Jelenleg a SATO azon dolgozik, hogy
Japán és a tengerentúl vezető cégeivel
együttműködve minél szélesebb körben
vezesse be az RFID-technológiát, ezzel is
hozzájárulva az automatikus azonosítási
rendszerek fejlődéséhez.
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Küldetésünk
Küldetésünk az, hogy kiváló minőségű
termékek és szolgáltatások útján ügyfeleink számára új értékeket hozzunk létre,
és hozzájáruljunk egy jobb és fenntarthatóbb világhoz.
Legújabb termékeink:
A CL4NX és CL6NX szériájú nyomtatók az
elmúlt évtizedek méltán népszerű CL4xx és

CL4NX

CL6xx nyomtatóit váltották fel. Új műszaki
megoldásokkal, tartóssággal megbízhatósággal szolgálják ügyfeleink elégedettségét.
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.

CL6NX

NX Series Industrial Thermal Printers
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VONALKÓD RENDSZERHÁZ Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

S

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

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK
A Vonalkód Rendszerház 25 éves
múltra tekint vissza a magyarországi
automatikus azonosítási
piacon, így a szakterület egyik
legrégebbi és legelismertebb
vállalkozásának tekinthető. A cég
fő tevékenysége elsősorban az
automatikus azonosításon alapuló
megoldásokhoz kapcsolódik, legyen
szó akár logisztikai folyamatok
optimalizálásáról, gyártáskövetésről,
tárgyi eszköz- és anyagleltározásról,
egyedi rendszerek fejlesztéséről,
kellékanyag kereskedelemről,
bérnyomtatásról, szerviz
tevékenységről vagy különféle
kereskedelem technikai
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

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 t ermékre,
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. Az általunk 2006-ban létrehozott 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
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megoldás, amely a gyártási,- és 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 a gyártás teljes dokumentálását, v isszakövethetőségét az autó
és e
 lektronikai iparra vonatkozó szigorú
elvárásoknak megfelelően.
MOBILESZKÖZ-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 mobileszköz-menedzsment feladatokra. Tapasztaltunk van pár
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darabos eszköz felügyeletét ellátó rendszer
telepítésén át egészen a fokozott 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 elengedhetetlen
a termékeken lévő vonalkódok t ökéletessége.
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.
SZERVIZSZOLGÁLTATÁS
Az általunk forgalmazott eszközök nagy
részét rövid határidővel, saját alkatrészbázisból, helyben javítjuk. Szervizünk az amerikai

Intermec Technologies kiemelt megoldásszállító partnereként és nemzetközi szervizhálózatának magyarországi tagjaként jogosult
a nálunk és a nem nálunk vásárolt eszközök
garanciális és garancián túli javítására.
TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁROZÁS
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.

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
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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
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IBCS Hungary Kft.
Hungarian Service
Provider 2017

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
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SRS Informatika Kft.
Hungarian Service
Provider 2017

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).
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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 2017

REGISTERED

A Szintézis Informatikai ZRt. a
magyar üzleti informatikai piac egyik
legmeghatározóbb szereplője.
Az 1
 987-ben, immár 30 éve alapított
családi vállalkozás napjainkban
3 országban, Magyarországon,
Romániában, illetve Szlovákiában
képviselteti magát több mint
300 szakembert foglalkoztatva.
Ha retail, üzleti IT vagy ipari
informatikai megoldásokra van
szüksége, válassza a Szintézis ZRt-t!

A

Szintézis ZRt. azon kevés informatikai
szolgáltatók közé tartozik, akik képesek komplex, teljes körű megoldásokat szállítani a kisvállalkozásoktól kezdve, a
trafikokon és patikákon át, egészen a külföldi
tulajdonú nagy üzletláncokig bezárólag.
A Szintézis és a Szintézis Cégcsoport
(Szintézis ERP, Szintézis-NET, Leányvállalatok)
Európában és az Egyesült államokban is
rendelkezik referenciákkal. Büszkék vagyunk
arra, hogy az innovációs hullámmal együtt
tartunk, mindig képesek vagyunk megújulni,
ügyfeleink számára a legjobb és legjövedelmezőbb technológiákat kínálni.
Retail portfolióink a teljesség igénye
nélkül:

Szintézis Informatikai ZRt.
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
Tel.: (96) 502-200
E-mail: retail@szintezis.hu

❚❚

❚❚
❚❚
❚❚

Áruforgalmi és Készlet Rendszer ,
Központi Rendszer
Nagykereskedelmi Rendszer
Kiskereskedelmi Rendszer
C+C Kereskedelmi Rendszer
Főpénztári rendszer,
Eladási rendszer, Online pénztárgép
rendszer,
E-bevásárló lista,

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Vezetői Információs Rendszer,
In-store megoldások,
Vonalkód technikai eszközök,
Pricer elektronikus polccímke rendszerek,
Önkiszolgáló kasszák,
Outsourcing, üzemeltetés, helpdesk,
Komplett bevezetési szolgáltatás,
Vállalatirányítási rendszerek,
Egyedi IT-fejlesztések.

Referenciák:
CBA, Praktiker, Audi, Tiszai Vegyi Kombinát,
Charles & Vögele, Fressnapf, The Body Shop,
Nike, GAP, Converse, Retro, Reál, Wiesbauer,
Bosch, Flextronics, Vitamin Szalon, Herba Ház
A Szintézis ZRt. Magyarország több pontján
rendelkezik kirendeltségekkel, azért, hogy
ügyfeleit rugalmasan és a lehető leggyorsabban szolgálja ki. Amennyiben üzleti informatikai partnert keres, akár retail, ipari vagy
üzleti szegmensben, keresse a Szintézis ZRt.
csapatát. Válasszon biztos partnert, válassza a
Szintézis ZRt-t!
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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, nyomon követési, 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 e-mail címen!

