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Elektronikus
kommunikáció

Logisztikai
szolgáltatások

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

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

SRS Informatika Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

x
X

Illés Attila
Bányai Attila
+36-20-941-9536
+36-23-500-422
attila.illes@bizerba.hu
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
www.bizerba.hu
www.amsy-jelolestechnika.hu

x
X

x

X

Xx

Kárpáti Zoltán
Bessenyei Attila
+36-1-203-8599
+36-1-219-6080
Laurel Kft.
attila.bessenyei@laurel.hu
karpati@masterprint.hu
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca
4–6. www.laurel.hu
www.masterprint.eu

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2452 Iváncsa, Kilencedi út 6.

Kárpáti Zoltán
Tóth József
+36-1-203-8599
+36-20-538-1698
karpati@masterprint.hu
toth.jozsef@patria.hu
www.masterprint.eu
www.patria.hu

Papp Péter
Sándor Csilla
+36-20-320-6710
+36-30-678-6968
papp.peter@synergon.hu
Pátria Nyomda Zrt.
sandor.csilla@patria.hu
www.srs.hu
1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.
www.patria.hu

x
X

R E TA I L

S Y S T E M S K F T.

Synergon
Retail Systems
Kft.
WebEye International
Kft.
1108
Kozma utca
1043Budapest,
Budapest, Dugonics
u. 11.2.

Elektronikus
kommunikáció

Logisztikai
szolgáltatások

X

Lukácsy György
Rácz László
+36-30-951-1425
+36-1-431-1276
gylukacsy@vonalkod.hu
X racz@any.hu
www.vonalkod.hu
www.any.hu

x
X

Papp Péter
+36-1-399-5438
AMSY Jelöléstechnika Kft.
papp.peter@synergon.hu
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
www.srs.hu

Menczigár Richárd
Bányai Attila
+36-20-212-0495
+36-23-500-422
richard.menczigar@int.webeye.eu
X banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
X
www.webeye.eu
www.amsy-jelolestechnika.hu
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Automatikus
adatgyűjtés

Elektronikus
kommunikáció

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

Brandbank
(Hungary) Kft.
Menczigár
Richárd
1113 Budapest, Daróczi út 2-4.
+36-20-212-0495
richard.menczigar@hu.webeye.eu
www.webeye.eu

Hungarian Service

REGISTERED

Xx

X

X

Editel Hungary Kft.

Szövetséges
2040 Budaörs,
Baross u. 89.
REGISZTRÁLT SZOLGÁLTATÓ

X
x

x
X

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

X

x

Vadas György
Bessenyei Attila
+36-1-219-6080
Rácz László
+36-1-451-6070
Laurel Kft.
attila.bessenyei@laurel.hu
+36-1-431-1276
info@ibcs.hu
8000
Székesfehérvár,
Gyümölcs
ANY Biztonsági
Nyomda
Nyrt. utca 4–6. www.laurel.hu
racz@any.hu
www.ibcs.hu
1102 Budapest, Halom utca 5.
www.any.hu
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Rövid határidő

Multiplikált gyártósor

dr. FarkasKárpáti
AndreaZoltán
+36-1-203-8599
Bányai Attila
+36-20-360-9833
karpati@masterprint.hu
+36-23-500-422
farkas@codex.hu
www.masterprint.eu
banyai.a@amsy-jelolestechnika.hu
www.codex.hu
www.amsy-jelolestechnika.hu

Referenciák

CODEX Zrt.
2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2452
KilencediKft.
út 6.
AMSYIváncsa,
Jelöléstechnika
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Szintézis Informatikai ZRt.
9023 Győr, Tihanyi út 2.

Kozma Éva
Sándor
Csilla
Kun László
+36-96-502-200
+36-30-678-6968
+36-20-444-1789
ekozma@szintezis.hu
Pátria
Nyomda
Zrt.
sandor.csilla@patria.hu
BIZERBA
Mérleg
Hungária Kft.
laszlo.kun@bizerba.com
www.szintezis.hu
1117
János
u. 7.
www.patria.hu
1142 Budapest, Hunyadi
Tengerszem
u. 64–68.
www.bizerba.hu

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.
C

Folyamatosan fejlesztjük
működésünket, folyamatainkat,
termékeinket.

Biztonsági gyártás

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®)
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Gyártás házon belül

Magas minőség

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

JOBBAN OLVASHATÓ

K REATÍV
INFORMATÍV

Editel Hungary Kft.

X
Logisztikai
szolgáltatások

X

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET
Együttműködési
terület

X
x
X

X

X
x
X
X
x
X

x
X
X

X

Xx

Egyedi megoldások

több évtizedes szakértelmünknek
köszönhetően egyedi, különleges
megoldásokkal állunk megrendelőink
Kurucz Péter
rendelkezésére.

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

V ONZÓ

További információ:

X

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

Szolgáltató

x
X

X

x

www.vonalkod.hu

WebEye Magyarország
Kft. 2016
Provider
1043 Budapest, Dugonics u. 11.

MY
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Radó Tibor
+36-1-439-3380
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
rado@pos-services.hu
1102 Budapest, Halom utca 5.
www.pos-services.hu

X

Xx

x

Együttműködési
terület
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET
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KunPM
László
+36-20-444-1789
Regős Péter
BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
laszlo.kun@bizerba.com
+36-1-436-7575
1142 Budapest, Tengerszem u. 64–68.
www.bizerba.hu
pregos@vonalkod.hu

Vonalkód Rendszerház Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 177.

Hernádi Gábor
Kurucz Péter
+36-30-300-1393
+36-30-554-4952
hernadi@editel.hu
peter.kurucz@brandbank.com
www.editel.hu
www.brandbank.com/hu
BessenyeiHernádi
Attila Gábor
+36-1-219-6080
+36-30-300-1393
attila.bessenyei@laurel.hu
hernadi@editel.hu
www.editel.hu
www.laurel.hu

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

Vonalkód
Rendszerház
Kft.
POS
Services
Kft.
1047Budapest,
Budapest, Fóti
út utca
56. 74-76. V. em.
1036
Lajos

www.any.hu

Kurucz Attila
Kun László
+36-30-206-9936
+36-20-444-1789
attila.kurucz@brandbank.com
BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
laszlo.kun@bizerba.com
www.brandbank.com/hu
1142 Budapest, Tengerszem u. 64–68.
www.bizerba.hu

Brandbank (Hungary) Kft.
1113 Budapest, Daróczi út 2-4.
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Automatikus
Logisztikai
adatgyűjtés
szolgáltatások

Kapcsolattartó terület
KAPCSOLATTARTÓ
Együttműködési

E GYÉNI
O KOS

PRAKTIKUS

Laurel Kft.
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4–6.

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

Szövetséges
Szövetséges
SZÖVETSÉGES SZOLGÁLTATÓ
Kapcsolattartó
Szolgáltató
Szolgáltató

HASZNOS

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

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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET
Együttműködési
terület

N OVAT Í V

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

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

KAPCSOLATTARTÓ
Kapcsolattartó

TÖBBNYELVŰ

Szolgáltató

ing

SZÖVETSÉGES SZOLGÁLTATÓ Szövetséges

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

Elektronikus
kommunikáció

ALLIED

ALLIED

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

Automatikus
adatgyűjtés

Hungarian Service
Provider 2016

FELHASZNÁLÓBARÁT

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

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

X

2016/2

3

AMSY Jelöléstechnika Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

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) a 30 éves története
folyamán gyártott és jelenleg is használatban lévő 275.000 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

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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BIZERBA Mérleg Hungária Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

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

lapelvei 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.hu
www.bizerba.hu
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A BIZERBA-mérlegek alkalmasak a kereskedelmi vonalkódnyomtatás mellett
akár 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 az GS1 128, DataBar vonalkódok
vagy a kétdimenziós (2D) DataMatrix és
QR-kódok elkészítésében, nyomtatásában
segítik a vevőiket, és komplex megoldásokat
kínálnak számukra. Legyen az termékgyártás
vagy logisztikaifolyamat-támogatás,
a BIZERBA az Ön partnere.

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.

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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Brandbank (Hungary) Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

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 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) Kft.
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 18 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, a Auchan, a Spar, a G-Roby, a
CBA, a Rossmann, Reál és a Coop 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

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 egyszerűen,
de hatékony módon csökkentse a digitális
A5_szorolap.indd 2
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 Brandbank on Demand (BBoD) szolgáltatás lehetővé teszi a Termékkönyvtárban
rögzítésre kerülő törzsadatok és termékfotók, továbbá az Enrich tárhelyen elérhető
további, gazdag multimédiás tartalmak
(videók, egyedi termékfotók, bemutatók,

promóciós üzenetek stb.) átvételét és
OFFICE@BRANDBANK.HU
egyedi megjelenítését a partnerek online
felületén. TEL.: +36 1 794 0184
A Merchandising Exchange, a Brandbank
polcképtervező megoldása pedig lehetővé
teszi, hogy a felhasználók termékképeket
és termékdimenziókat töltsenek le plano
gramok tervezéséhez. A Termékkönyvtáron
keresztül könnyedén hozzáférhetnek az
adott kategória más piaci szereplőinek nyilvánosan elérhető polcképadataihoz is.

A SAFEBRAND SEGÍT A FOGYASZTÓNAK!
A minőségi termékadatok biztosítását a GS1
SafeBrand mobil szolgáltatásához szintén a
Brandbank végzi.

A Brandbanknél tárolt összes digitális termék
információ a márkatulajdonosok rendelkezésére áll, így az adatokat
a számos
N i e l s e nmarketing
Company
célra is felhasználhatják például a SafeBrand
mobil applikációján keresztül.

23/03/16 12:56

A digitális termékadatok kezelését tekintve a
Brandbank szolgáltatása tehát teljeskörű, hiszen
a tartalom előállításától kezdődően, azok folyamatos menedzsmentjén keresztül, egészen az
elosztásig mindent professzionális szinten valósít meg annak érdekében, hogy a márkatulajdonosok minimális erőforrás-ráfordítás mellett
tudják maximalizálni online értékesítéseiket,
illetve például ebben az esetben a termékeik
mobiltelefonokon keresztül is elérhetővé válhassanak a SafeBrand szolgáltatásban.
www.brandbank.com/hu
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EDITEL Hungary Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

EDITEL PDF e-számla

Member of GS1 Austria Group

Számlázzon PDF e-számlával kis ügyfeleinek!

s

elha

DI f

E
Nem

ló
zná

k

fele

ügy

Gyártó

Biztonságos adatcsere
az eXite® EDI plattformon

CSV
XML
EDI,
...

EDI

felha

szná

ló ü

Letöltés PDF-ként
az online portálról

ERP

gyfe

lek

Digitális aláírás opció

§

Előírásoknak megfelelő
archiválás

copyright, © Kurhan, fotolia.com

Olyan cégek esetében, akik nagyszámú kis
üzleti partner számára állítanak ki számlákat, a jelentős időt és munkát felemésztő
számlázás sokszor küzdelemes folyamat.
Az elektronikus, PDF alapú számlázás bevezetése ilyenkor hatalmas időbeli és anyagi
megtakarításokat eredményezhet.

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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A PDF e-számla egy olyan megoldást kínál, mely
a számlázás automatizálásához, nem igényel
semmilyen technikai befektetést a kisebb vállalkozások részéről. A PDF formátumban kiállított
számlák e-mailben kerülnek kézbesítésre, illetve
egy biztonságos link segítségével közvetlenül
az internetes portálról is letölthetőek.
Emellett a PDF e-számlák könnyen igazíthatóak a mindenkor törvényi előírások
követelményeihez, bármelyik országról
legyen is szó. Adott esetben lehetőség van
például elektronikus aláírás engedélyezésére, illetve a számla törvényi előírásoknak
való megfelelő archiválására is. Ezenkívül
számos további kiegészítő szolgáltatás,
mint például időbélyegző, emlékeztetők,
vagy speciális elemző programok igénybe
vételére is lehetőség van, melyek a számlázási folyamatot még hatékonyabbá tehetik.
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Amennyiben többet szeretne megtudni,
kérem, keresse tanácsadónkat az alábbi
elérhetőségünkön:

e-számla megoldások
PDF/
PKI

KKV

e-számla EDI-n
keresztül

PDF/PKI e-számla

e-számla KKV-nak

automatikus számlázás
jogszabályoknak
megfelelő archiválás
kiszervezett vagy helyi
megoldás
EU-szabályozásnak
megfelelés

PDF formátumú számla
aláírás & időbélyeg
online hozzáférés egy
webportálon keresztül
EU-szabályozásnak
megfelelés

online hozzáférés egy
webportálon keresztül
jogszabályoknak
megfelelő archiválás
EU-szabályozásnak
megfelelés

EDI

Hernádi Gábor
+36 / 23 / 504 862
sales@editel.hu
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Laurel Számítástechnikai Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

Kassza nélkül nincs üzlet
A Laurel Cégcsoport a retail szektor
piacvezető megoldásszállítója, több
mint 23 éves tapasztalattal rendelkezünk kereskedelmi rendszerek
fejlesztésében, honosításában,
bevezetésében és az üzemeltetés
támogatásában, melyet mintegy
15.000 értékesítési végpont referencia igazol. Sikerünk több, önállóan is stabil vállalkozás konstruktív
együttműködésén alapul.

A

kereskedelmi egységek számára
minden területen kínálunk megoldásokat, legyen az a kasszazóna,
áruházi irányító rendszerek, belső (in-store)
marketing eszközök, vagy éppen a raktározási, készletezési terület. Az üzleti folyamatokban számos döntést kell hozni, amelyek
csak akkor lehetnek megalapozottak, ha a
beérkező milliónyi információt a vezetők
strukturáltan, elemezve látják. Specialitásunk a vállalatirányítási és üzleti informatikai rendszerek fejlesztése, testre szabása,
integrációja. Saját fejlesztésű kereskedelmi
rendszerünkkel a bolti tevékenységek egy
központból irányíthatók, kinyerhetjük a
vezetői információkat, az elemzéseket
az adattárház átfogó információi alapján
végezhetjük.
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.
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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
fogalmazott igényeit is. A Laura több, mint
5000 helyen működik országszerte.

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.

Pénztárgépek
A Laurel Cégcsoport rendelkezik a legtöbb
online pénztárgép forgalmazási engedél�lyel. A kiskasszákat használó boltoktól az
összetett áruházi rendszerekig minden
kereskedelmi egységnek kínálunk megoldást. Tablet alapú online pénztárgép
megoldásunk egyedülálló a hazai piacon.

Loyalty rendszerek
Kedvezmény-, és pontgyűjtő-kártyás 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.

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 vevőtájékoztatás 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.

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
❚❚ Komplex töltőállomás-rendszer
❚❚ Nagykereskedelmi és logisztikai
megoldás
❚❚ Vezetői információs rendszer
❚❚ Irodaszervezés, dokumentumkezelés
❚❚ Elektronikus kommunikáció EDI
alapokon

Laurel Kft.
1095 Budapest, Máriássy utca 7.
Tel.: +36-1-219-6080
Bessenyei Attila
E-mail: sales@laurel.hu
www.laurel.hu

Elégedett partnereink
a teljesség igénye nélkül:
Coop, CBA, REÁL, Auchan, SuperShop, OMV,
OBI, InterSport, Möbelix, Hard Rock Café,
Lapker, Nemzeti Dohányboltok
GS1 világa magazin - szolgáltatói különszám
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Masterprint Jelöléstechnika Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

A Masterprint Csoport a 2015-ös évben jelentős fejlesztések végére ért.
Az elmúlt öt év során a folyamatos
újításoknak köszönhetően komoly
sikereket arattunk a hazai gyógyszergyártást segítő technológiák
bevezetése terén, mellyel nagy lépéseket tettünk a nemzetközi színtéren
való stabil jelenlét felé!
Csoportunk ezt elsősorban a
PharmaJet Series sikerének köszönheti. Ez a rendszer a nemzetközi
előírásoknak megfelelően, az egyedi
gyógyszerazonosítás összes kihívását teljesíti, bizonyítva a cégcsoportunk által gyártott berendezések
magas technikai színvonalát, melyet
egyre növekvő érdeklődés övez.

A

Masterprint Kft. a legkorszerűbb
technikával megvalósított, integrált
és innovatív jelöléstechnikai megoldásokat nyújtja partnereinek, 2007 óta. Úgy
gondoljuk, hogy a folyamatos fejlődésünk
egyik kulcsa a kompromisszummentes
megoldások alkalmazása a legmagasabb
minőséget képviselő márkákkal, partnerekkel, beszállítókkal.

A PharmaJet rendszer alkalmas termékek
egyedi azonosítóval való ellátására, dézsma-mentes címkézésére, komplex, nagyfelbontású - HiRes layout - nyomtatásra, valamint
ellenőrzésre egyaránt! A teljes gyógyszeripari
termékpalettára kiépíthető a konfiguráció, a
tablettás csomagolástól, az ampullán keresztül
a speciális kontaktlencse bliszteren át a különböző flakonokig, tubusokig.

Célunk, hogy a jelöléstechnika területén
minden esetben az adott kihívásoknak
megfelelő legjobb válaszokkal szolgáljunk.
A Leibinger, Hitachi, Novexx, CAB, Matthews, Panasonic, EIDOS márkák képviseletének köszönhetően szolgáltatásunk minden esetben prémium színvonalú, ez segít
partnereinknek a versenyelőny megszerzésében és megtartásában, a Masterprint
Csoport hitelességét tovább erősítve.
A minőség együtt jár 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 PharmaJet Series gépei gazdaságosan
működtethetők akkor is, ha csak egyetlen
szem tablettán, vagy ha több raklapnyi
árun kell elvégezni a jelölést. A technológia
teljes összhangban van az aktuális GS1
irányelvekkel, sőt, a közeljövőben általános
érvényűvé váló Európai Uniós jelölési szabályozásokkal is.

A cég 2015-ös innovációja a PharmaJet
Series gyógyszeripari feliratozás-technikai
berendezések kiemelt fontosságú fejlesztése. Ez a jelöléstechnikai rendszer a gyógyszergyártók és forgalmazók számára kínál
all-in-one megoldást a kis- és nagyszériás,
országspecifikus gyógyszeripari termékek
piacán.
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A saját tervezésű és fejlesztésű PharmaJet
Series sikere is mutatja, hogy a Masterprint
kiemelkedő szaktudása és tapasztalata
révén regionális vezető szerepet tölt be az
egyedi termékazonosítás, a szerializáció
különleges iparági kihívásainak való megfelelésben. A PharmaJet Series megbízható
szolgáltatásain és innovatív megoldásain
keresztül partnereink tudásunk legjavát
alkalmazhatják saját gyártósoraikon.
Jelölés-, csomagolástechnikai és logisztikai
forgalmazott berendezéseink:

❚❚ Matthews nagykarakteres és nagyfelbontású tintasugaras jelölő berendezések
❚❚ Cab címkenyomtatók, felrakók, lézer
feliratozók
❚❚ ANSER termál tintasugaras feliratozók
❚❚ Eidos fólia-felülnyomtatók
❚❚ Panasonic lézer feliratozók, gravírozók
❚❚ Adatgyűjtők, vonalkódolvasók
❚❚ Termékérzékelők, PLC-k, ipari robotok,
manipulátorok, elektronikák
❚❚ Adagolók, szállítószalagok, szállítópályák,
állványok
❚❚ Egyedi tervezésű anyagmozgató és
csomagolástechnikai gépek

mosogatás, mérés, adagolás, kíméletes terméktovábbítás, csomagolás, kartonozás és
töltés, raklapozás, karton- és rakattovábbítás
szakterületein mind a tervezés – kivitelezés,
mind pedig a szervízelés folyamatainak
végrehajtásakor.

A MASTERPRINT KÖZPONT, IVÁNCSA

A Master Quality szolgáltatásai:
❚❚ Urschel élelmiszer feldolgozó, daraboló,
aprító, szeletelő gépek
❚❚ Ishida kombinációs mérlegek, röntgenek
❚❚ Cama másodlagos csomagolási rendszerek
❚❚ Jeros nagyteljesítményű ládamosó,
serlegmosó gépek
A PharmaJet Series lehetséges kiépítései:

A Masterprint Digital termékpalettájában
szerepelnek a Grafotronic és az Industrial
Inkjet (IIJ) gépei, amelyek optimális ár-érték
aránnyal bírnak a régiónk piaci szereplői
számára.
A Master Quality, a
Masterprint testvércége
továbbra is megbízható
szállító és szolgáltató a
minőségvizsgálat, ipari

PharmaJet Blister
❚❚ Bliszter, Tabletta, kapszula, kontaktlencse
bliszter jelölése
PharmaJet Cardboard
❚❚ Karton (csomagolás előtt) jelölése
PharmaJet Sachet
❚❚ Tasak jelölése
PharmaJet Bottle+
❚❚ üveg, flakon, ampulla, tubus jelölése
PharmaJet DMP V
❚❚ egységnyi termékcsomagolás egyedi
jelölése, valamint dézsmamentes termékcímkézési feladatának megvalósítása +
opció biztonsági címke felrakása
PharmaJet Tablet +
❚❚ különböző formájú tabletták, soft & hard
gél, kapszulák jelölése
Masterprint Jelöléstechnika Kft.
2454 Iváncsa, Kilencedi út. 6.
Tel.: +36-1-203-8599
E-mail: karpati@masterprint.hu
www.masterprint.eu

❚❚ Leibinger, Hitachi kiskarakteres feliratozóberendezések
❚❚ Novexx címkenyomtatók és címkefelrakó
berendezések
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Pátria Nyomda Zrt.
Hungarian Service
Provider 2016

Pátria Nyomda Zrt.:
– Megoldjuk!
Partnereinket a megoldások érdeklik.
Minket is.
Számunkra minden partner 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.

Magyarország egyik vezető nyomdaipari,
illetve papír-, író- és irodaszer kis- és nagykereskedelmi cégeként célunk teljes körű
portfóliót nyújtani a legjobb termékekből
és szolgáltatásokból, amelyek partnereink
igényeit nemcsak maximálisan kielégítik,
hanem azokon túl is mutatnak.
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.
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.

ALLIED

NYOMDAI PORTFÓLIÓNK
Az egyik legnagyobb gyártókapacitással
rendelkező hazai biztonsági nyomdaként rendkívül széles termékpalettával,
komplex nyomdaipari szolgáltatásokkal és
korszerű megoldásokkal állunk ügyfeleink
rendelkezésére. Íves és rotációs ofszet,
digitális és flexonyomtatásban is kiemelkedő a szerepünk a hazai piacon. Az egyre
növekvő megrendelői igényhez igazodva
vállaljuk kis szériás, 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.

hatékonyságunkat, így még komplexebb
ajánlatokat nyújthatunk ügyfeleinknek.
Az általunk bevezetett és működtetett
élelmiszer-biztonsági rendszer megfelel
az ISO 22000:2005 nemzetközi szabványnak, így rendelkezünk az élelmiszer- és
gyógyszeripari csomagolóanyagok gyártásához szükséges engedéllyel is. Vállaljuk
élelmiszer-, gyógyszer-, kozmetikai, illetve
elektronikai ipar számára készülő címkék,
illetve biztonsági címkék, ragasztószalagok, jegyek, pénztárgéptekercsek és hajlékonyfalú csomagolóanyagok gyártását.
Az univerzális, rugalmasan és folyamatosan fejleszthető, nyolc szín nyomtatásra

alkalmas keskenypályás nyomógép
felhasználási területe sokrétű. Rendelkezik
fordítóval, szendvicscímke nyomtatási
lehetőséggel, alkalmas hideg-meleg
fóliázásra, felületi laminálásra, stancolásra,
riccelésre, ívesítésre és különféle felületkezelési lehetőségekre (aranyozás, UV-lakk,
UV-formalakk). Bármilyen alapanyagra
nyomtatunk, ami tekercsben kapható, a
legvékonyabb BOPP-fóliától a műnyomó
kartonig: papír, Tissue-anyagok, öntapadó anyagok, műanyag fólia, fémfólia,
alumíniumfólia, fémgőzölt műanyag fólia,
illetve ezek bármilyen, egymásra laminált
kombinációja.

NAGYBAN GONDOLKODUNK
A latex széles formátumú nyomtatógépünknek köszönhetően extrém rövid gyártási időt, azonnal száraz és strapabíró nyomatokat, elképesztő minőséget, fényesebb
kül- és beltéri nyomatokat, szintetikus
és hordozó nélküli anyagok nyomtatását
biztosítjuk ügyfeleinknek, legyen szó
akár reklámeszközökről, tapétákról,
vászonképről vagy akár épülethálóról,
zászlóról. A különleges és prémium alapanyagok mellett a legolcsóbb, bevonatmentes anyagokra, különböző szintetikus
és polipropilén anyagokra is gyártunk,
akár kétoldali nyomtatással is.

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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LENYŰGÖZŐ ERŐ, KÁPRÁZATOS
TELJESÍTMÉNY
A jelenleg legkorszerűbb keskenypályás
flexonyomógép üzembe állításával jelentős mértékben tudjuk növelni az eddig
kínált termékeink és szolgáltatásaink
körét, optimalizálni termelésünket, emelni
2016/2
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SRS Informatika Kft.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

Retail – Közel két évtizede a
kiskereskedelem szolgálatában
Az SRS Informatika Kft., több mint
20 éves tevékenységével a hazai
kiskereskedelmi informatika terén
maradandót alkotott, bevezetett
rendszerei, felhalmozott szaktudása, ügyfélközpontú felfogása, megbízható kereskedelmi informatikai
szolgáltatóvá tette a szektorban.
Szerviztevékenysége keretében az
elérhető legnagyobb biztonságot
nyújtja ügyfeleinek, partnereinek,
országos lefedettségű szervizhálózatával és napi 24 órában hívható
ügyfélszolgálatával.
A szolgáltatások minőségét és magas színvonalát a vállalat ISO 9001es minőségbiztosítási rendszere és
tanúsítványa garantálja.

A

z 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 egyaránt. Az
SRS Informatika Kft. vállalja pénztárgépek
adóügyi engedélyeztetésének teljes körű
intézését, a rendszerek tervezését, kivitelezését és üzemeltetését, igény esetén egyedi
fejlesztéseket, illetve minden megoldásához kínál szervizszolgáltatást.
TAPASZTALATOK, 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.

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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A kezdeti 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” egy olyan skálázható
megoldás, mely Delphi és SQL alapokra
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építkezve a legváltozatosabb üzleti igények
kielégítésére is alkalmas. Az egy pénztárgépes trafik rendszertől a komplex élelmiszer,
divatáru, töltőállomás, jegyárusító, stb.
kiskereskedelmi szegmensek számára,
skálázható felépítéssel (helyi Back Office,
központi Head Office megoldások) áll rendelkezésre az informatikai rendszer, mely
kis kiépítésből rugalmasan bővíthető, akár
nemzetközi hálózatok igényeit is kielégítve.
Az SRS pénztárgéprendszer tervezése során
mindig is szempont volt központi moduljának kifejlesztése az üzletek rendszerbe
foglalásához, és ERP megoldásokkal való
kapcsolódás biztosítása céljából.
Az SRS Informatika Kft. a pénztárgépes
forgalmazási engedélyeztetés területén kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik, folyamatosan követve a jogszabályi változásokat
és a speciális ügyféligényeket.
Az üzletág működésének kezdetétől (1993)
rendelkezésre áll egy erős és állandó
csapat, mely a kezdetektől fogva magas
színvonalon lát el szakmai, de támogatás és szerviz feladatokat is egyaránt. A
szolgáltatás állandó színvonalát nem csak
az ISO 9001 tanúsítványa, hanem a folyamatosan fejlődő kompetencia-centrum is
biztosítja. Az SRS Informatika Kft. 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. Szintén

gyakorlattá vált az üzletágban a kibővített
rendelkezésre állás biztosítása és a legkülönfélébb szoftver testreszabási projektek
megvalósítása. Az adóügyi rendszerek
kapcsán felhalmozott tapasztalatának
köszönhetően, számos kelet-közép-európai
ország számára kínál könnyen illeszthető
adóügyi megoldásokat, melyekkel az SRS
pénztárgép rendszer és más kiskereskedelmi informatikai megoldások is a helyi
adóügyi elvárásokhoz illeszthetők.

Jelenleg több telepített rendszere is működik
a régióban, minden esetben az adott ország
adóügyi előírásainak megfelelően. Rugalmas
megoldásokat kínál mindazon kereskedelmi
egységek számára, melyek arculatuknak
megfelelően kívánják kialakítani pénztárgépes rendszerüket, gyorsabbá és egyszerűbbé
szeretnék tenni a rendelések felvételét,
feldolgozását, korszerű érintő képernyős,
skálázható, változatos igényekhez alakítható,
rugalmas, moduláris rendszert szeretnének

megvalósítani. Az egyedi megvalósítások
közül pedig kiemelkednek a bankkártya
rendszerek, chipkártyák, kártyaterminálok és
a hűség kártyarendszer-megoldások.
Már 1994-óta IBM RSS Business partner,
2001 óta NCR kereskedelmi és (2005) NCR
szerviz partner minősítéssel rendelkezik,
amely biztosítja számunkra a kiskereskedelem speciális hardver megoldásainak mély
és napi szintű ismeretét.

FŐBB MEGOLDÁSAINK LISTÁJA
❚❚ Kiskereskedelmi megoldás – SRS POS,
BOS, HOS - saját fejlesztésű kiskereskedelmi szoftvercsalád, egy kasszától a kom
plett, központi rendszer architektúrát is
kiszolgáló hálózati megvalósításig, kom
plett periféria választékkal (pl. elektro
nikus polccímke, bankkártya terminál,
kamera - biztonsági rendszer, beléptető,
mobil kézi terminál, WEB – Shop, stb.)
❚❚ Pénztárgép hardver megoldások
– IBM (Toshiba), Aures, és NCR termékek
forgalmazása és szervize.
❚❚ Kioszk megoldások – IBM, NCR és egyedi
megoldások, jegykezelő rendszerek,
ügyfélhívó rendszerek, üvegvisszaváltó
automaták, kávéautomaták, stb.
❚❚ Vonalkód és RFID technikai eszközök
– Motorola, Zebra, Toshiba vonalkód
technikai eszközök.
❚❚ Kártya rendszerek – Bankkártya
rendszerek, Loyalty (hűségprogram)
rendszerek (tervezés, kivitelezés).
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VONALKÓD RENDSZERHÁZ Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Hungarian Service
Provider 2016
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P

artnereink színvonalasabb kiszolgálása érdekében 2016 januárjában új vállalatirányítási
rendszert vezettünk be, melynek eredményeképpen egyszerűsítjük adminisztrációnkat,
optimalizáljuk és automatizáljuk folyamatainkat és javítjuk a kapacitásaink kihasználtságát.

TEVÉKENYSÉGEINKRŐL
A Vonalkód Rendszerház Kft.
tevékenysége több mint 25 éve az
automatikus azonosításon alapuló megoldásokhoz kapcsolódik a
megfelelő eszközök kiválasztása
mellett, legyen az raktári adatgyűjtés,
gyártáskövetés, logisztikai megoldás
vagy tárgyi eszköz leltározás. Az új
technológiák megjelenésére gyorsan
és rugalmasan reagálva mára már
nemcsak a vonalkódos és RFID
azonosítás, hanem a DPM kódok,
kamerás képi feldolgozó rendszerek területén is érünk el sikereket.
Tapasztalatainkat és támogatásunkat
felügyelet, szerviz, karbantartás és
szakmai konzultáció formájában
az üzemeltetés során is ügyfeleink
rendelkezésére bocsátjuk.

ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS ÉS BÉRLÉS
Értékesítési munkatársaink kimagasló
szaktudással szolgálják ki a Vonalkód
Rendszerházhoz beérkező hardver és
kellékanyag megrendelési igényeket,
melyek elsősorban az automatikus
azonosítástechnikai eszközökre (vonalkódolvasók, adatgyűjtők, címkenyomtatók, ipari PC-k) és nyomtatási
kellékanyagokra fókuszálnak. Speciális
megkeresés esetén kollégáink egyedi
eszközajánlattal és szaktanácsadással szolgálják ki partnereink igényeit
a legnagyobb gyártóktól, bankoktól,
kormányzati intézményektől kezdve
egészen a hazai kiskereskedelem képviselőiig. Termékkínálatunk többek között
Datalogic, Honeywell, Cipherlab, Godex,

Leltározni és megszámlálni minden
tárgyi eszközt kell, hogy tisztán lássuk
és nyomon követhessük értékeinket,
eszköztárunkat: egy asztalt, monitort,
gépjárművet, számítógépet. Személyre
szabott feladat meghatározás, leltár
tervezés és feladatütemezés, valamint
folyamatos visszajelzés és személyes

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEINK:
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Címke- és kártyanyomtatás
Mobil eszköz menedzsment
Gyártáskövetés
Műszaki támogatás/Szaktanácsadás
Kódminőség ellenőrzés

REFERENCIÁK
A több évtizedes egyenletes ütemű
fejlődés eredményeként folyamatosan a
szakterület egyik legnagyobb és elismert
vállalkozásaként működünk. Magyarországon és Európán kívül, a világ több
országában üzemelnek megoldásaink. A
különféle tevékenységi köreinket tekintve referenciáink az autó,- elektronikai és
energetikai ipartól kezdve az egészségügy, távközlés és postai szolgáltatók,
pénzügyi és kereskedelmi intézmények
körén keresztül kiterjed szinte az összes
kisebb-nagyobb gazdasági szereplőre.

RENDSZER- ÉS SZOFTVERFEJLESZTÉS
Rendszer- és szoftverfejlesztőink eszköz
közeli és komplex megoldásai többek
között a nagy gyártói cégektől, autó- és
energetikai iparból valamint az egészségügyből érkező megbízásokat elégítik
ki. Egy-egy projekt kapcsán nemcsak az
összetett hardver és szoftver megoldás
tervezése és kivitelezése a feladatunk,
hanem akár egy RFID, vagy kamerás
rendszer megtervezése, telepítése és
beüzemelése is. Kollégáink sokrétű
tudása minden szektorban gyümölcsöző,
legyen szó termelés és gyártás ellenőrzésről,- visszakövethetőségről, szakértői
tevékenységről, rendszerüzemeltetésről
vagy akár komplex logisztikai folyamatok kidolgozásáról.

Szervizünk az amerikai Intermec by
Honeywell kiemelt partnereként és nemzetközi szervizhálózatának magyarországi
tagjaként jogosult a nálunk és a nem
nálunk vásárolt eszközök garanciális és
garancián túli javítására. Ezen kívül számos
más partnercég (pl. Honeywell, Datalogic,
CipherLab, Axiohm, M3 Mobile, Godex,

E-mail: info@vonalkod.hu
www.vonalkod.hu
www.termeleslogisztika.hu
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TÁRGYI ESZKÖZ- ÉS ANYAGLELTÁROZÁS

kapcsolattartás jellemzi leltározási szolgáltatásunkat. Az egyedülálló azonosítás
technikai ismereteinknek és leltározási
szakértőinknek köszönhetően több
mint 20 éve sikeresen látjuk el a bankok,
biztosítók, minisztériumok, önkormányzatok, iskolák és hotelek leltározását.

VONALKÓD RENDSZERHÁZ
MEGBÍZHATÓSÁG

SZAKÉRTELEM

INNOVÁCIÓ

AZONOSÍTÁSTECHNIKAI
ESZKÖZÖK SZERVIZE

Központ:
1047 Budapest, Fóti út 56.
Telefon: +36-1-436-7575
Fax: +36-1-436-7555
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Zebra, Microscan gyártók választékából
kerülnek ki, melyek a több mint 3 éve
működő és jelentős forgalmat bonyolító
webshopunkban, a nap 24 órájában
elérhetőek.

Datamax-Oneil, Zebra) termékeinek szervizelését is vállaljuk, valamint a kapcsolódó
terméktámogatással is állunk ügyfeleink
rendelkezésére.

2016/2

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.
Hungarian Service
Provider 2016

ALLIED

WEBEYE KOMPONENSEK
eTACHOGRAPH

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.

DrivingStyle

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

Székhely:
1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: +36 1 231 3047
Fax: +36 1 231 3008
E-mail: info@int.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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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.

❚❚ 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.

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, amiket az
eTACHGRAPH 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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REGISTERED

Több, mint húsz éve
ügyfeleink szolgálatában

REGISTERED
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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.
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PRAKTIKUS

HASZNOS

I N NPRAKTIKUS
OVAT Í V

TÖBBNYELVŰ

VÁLTOZATOS

VÁLTOZATOS

Hatásos marketing

V ONZÓ

atásos marketing
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ÖSZTÖNZŐ
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ROFITNÖVELŐ
ÖSZTÖNZŐ

P ROFITNÖVELŐ

K REATÍV
INFORMATÍV

KÖLTSÉGHATÉKONY

KÖLTSÉGHATÉKONY
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VÁSÁRLÁST

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

JOBBAN OLVASHATÓ

FELHASZNÁLÓBARÁTFELHASZNÁLÓBARÁT

VÁSÁRLÁST

sales@codex.hu

I

VÁSÁRLÁST

További információ:
www.ibcs.hu
info@ibcs.hu
@IBCSHU

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

Hatásos marketing

I
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gyógyszeripari másodlagos csomagolóanyagok,
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®
®
- Extended CODEX Label (ECL )
V ONZÓ
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TÖBBNYELVŰ

K
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Szintézis Informatikai ZRt.
Hungarian Service
Provider 2016

REGISTERED

A GS1 Magyarország
Szolgáltatói Programja
A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programja 2006 óta működik, és alapvető céljai azóta is

A Szintézis Informatikai ZRt. a magyar
üzleti informatikai piac egyik legrégebbi, legmeghatározóbb szereplője.
A közel 30 évvel ezelőtt alapított
családi vállalkozás napjainkban
3 országban, Magyarországon, Romániában, illetve Szlovákiában képviselteti magát több mint 300 szakembert
foglalkoztatva. Ha retail, üzleti vagy
ipari informatikai megoldásokra van
szüksége, válassza a Szintézis ZRt-t!

változatlanok:
❚❚ elősegíteni hazai szabványalkalmazó Partnereink körében a GS1 megoldások széles
körű elterjedését és helyes alkalmazását;
❚❚ azonosítási, vonalkódos, nyomon követési, és kommunikációs megoldásainkkal támogatni az
ellátási lánc hatékony működését, rendszerhasználóink és fogyasztóik minőségi kiszolgálását.
A GS1 Magyarország szolgáltatói programja keretében olyan partnerekkel működik
együtt, akik elkötelezettek a nevezett célok megvalósításában, valamint termékeikkel,
szolgáltatásaikkal és megoldásaikkal hozzájárulnak a GS1 szabványok bevezetéséhez és
azok helyes gyakorlati alkalmazásához.

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 cégcsoport (külföldi leányvállalatok, Szintézis ERP Kft., Szintézis-Net Kft.)
széleskörű referenciákkal bír, számos hazai
és külföldi üzleti díj nyertese. A Szintézis ZRt.
húzóágazata a retail üzletág, mely folyamatos
fejlesztéseivel, innovációival és kiemelkedő
szaktudásával évről évre képes növekedni.
Legjelentősebb termékcsoportjaink:
❚❚

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

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
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Áruforgalmi és Készlet Rendszer ,
oo Központi Rendszer
oo Nagykereskedelmi Rendszer
oo Kiskereskedelmi Rendszer
oo C+C Kereskedelmi Rendszer
Főpénztári Rendszer,
Eladási Rendszer, online pénztárgép
rendszerek,
E-bevásárló lista,
Vezetői Információs Rendszer,
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❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

In-store megoldások,
Vonalkód technikai eszközök,
Pricer elektronikus polccímke rendszerek,
Önkiszolgáló kasszák,
Outsourcing, üzemeltetés, Help Desk,
komplett bevezetési szolgáltatás,
Vállalatirányítási rendszerek,
Egyedi IT-fejlesztések.

A Szintézis ZRt. elégedett partnerei
a teljesség igénye nélkül:
CBA, Reál, Praktiker, Vitaminszalon, Converse,
Charles & Vögele, Fressnapf, Retro, The Body
Shop, Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.,
Tiszai Vegyi Kombinát, Nike
A Szintézis ZRt. Magyarország számos városában képviselteti magát azért, hogy partnereinket kellő rugalmassággal és odafigyeléssel
tudjuk kiszolgálni. Üzletpolitikánkban fontos
szerepet tölt be a külföldi terjeszkedés, hiszen
így tudjuk biztosítani partnereink számára a
nemzetközi hátteret, a gyors és pontos honosítást és rendszerintegrációt.

Fentiek alapján Szolgáltatói Programunkba – egy szakmai platform keretében - összegyűjtöttük mindazon cégeket, akikről meggyőződésünk, hogy elkötelezettek a magas
színvonalú, szabványokon alapuló termékek, megoldások és szolgáltatások biztosítása
iránt. A program keretében tevékenységeinket egységesen, összehangoltan, és folyamatos szakmai konzultációt nyújtva végezzük.
A GS1 Magyarország Szolgáltató Partnerei számára kétféle együttműködési kategóriát kínál fel:
❚❚ Szövetséges Szolgáltató;
❚❚ Regisztrált Szolgáltató.
E mellett csatlakozáskor minden Partnernek lehetősége van megjelölni az alábbi szakmai
területek közül, hogy melyikhez kapcsolódik tevékenységével:
❚❚ Automatikus azonosítás;
❚❚ Elektronikus kommunikáció;
❚❚ Logisztikai szolgáltatások.
A GS1 a globális szabványok terén működő, közel 40 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi szervezet, mely tagszervezetei által több mint 20 szektorban, közel 150 országban
biztosít szabványos azonosítási megoldásokat, mintegy 1,5 millió cég számára.
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Miért előnyös GS1 Partnereink
számára a Szolgáltatói Program?
Szolgáltatói Programunk célja, hogy Partnereink számára olyan
megbízható szolgáltatókat tudjon a GS1 Magyarország ajánlani, akik
magas szakmai színvonalon és megbízható minőséggel képesek megvalósítani a szabványok gyakorlati bevezetését és alkalmazását.
Milyen esetekben működjön együtt Szolgáltató Partnereinkkel
és a GS1 Magyarországgal fejlesztéseinek első lépéseiben?
•
•
•
•

•

Ha fejleszteni kívánja folyamatait termékei gyártása, raktározása, vagy értékesítése kapcsán;
Ha nyomon követési 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.

Használja fel szaktudásunkat és tapasztalatunkat gyártási-,
logisztikai,- illetve pénztári- vagy online értékesítési folyamatait érintő egyedi fejlesztési igényeinek pontos meghatározásában, a megvalósítás támogatásában!
Segítünk áttekinteni jelenlegi folyamatait, pontosítani a fejlesztendő
területeket, meghatározni és dokumentálni a valós fejlesztési
igényeket, valamint Szolgáltatói Partnereink bevonásával szakmai
támogatást is adunk a fejlesztés megvalósításához.
A testre szabott szakértői tevékenységünk sok esetben bizonyította
már hatékonyságát.
Tudjon meg többet, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az
info@gs1hu.org e-mailcímen!

