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IFS Applications™ ERP rendszer 
a nyomdaipar számára

Halász Gábor

A nyomdaipari vállalatok számára kínált 
informatikai megoldások között több hazai 
és nemzetközi szoftvert találhatunk, közöttük
akadnak olyanok – főleg a hazai szoftverek-
nél –, amelyek az elmúlt évek során tiszteletre
méltó referenciabázisra tettek szert. 
Általánosságban elmondható, hogy a gyártási
és ajánlatkészítési folyamatok tekintetében 
a nyomdaipar igen speciális területnek tekint-
hető. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy
a nyomdaipari cégek körében még eléggé 
elterjedtek az egyedi informatikai megoldások,
melyek vagy teljesen saját fejlesztésűek, vagy
egy meglévő rendszer átdolgozásai.

A speciális területektől eltekintve azonban a
nyomdaipari cégek is ugyanolyan gyártó válla-
latok, mint bármely egyéb iparág piaci szereplője,
így ezen cégeknek is szembe kell nézniük ugyan-
azokkal a kihívásokkal, mint más iparágakban
tevékenykedő társaiknak. A nyomdaipari vállal-
kozásoknak is kell könyvelniük, kimutatásokat
készíteniük, beszerezniük, raktározniuk, beren-
dezéseiket karbantartaniuk. Menedzselniük kell
a humánerőforrás- és bér-munkaügyi folyama-
taikat, és az sem árt, ha a vezetők áttekinthető,
naprakész információkkal rendelkeznek a válla-
lat működéséről.

A hazánkban az IFS Hungary Kft. által képvi-
selt IFS Applications integrált vállalatirányítási
(ERP) rendszer a legkülönfélébb tevékenységgel
rendelkező vállalatoknál bizonyított már világ-
szerte és Magyarországon is. Az IFS bizonyos
stratégiai iparágak számára előre definiált meg-
oldásokat állított össze, azonban ez a viszonylag
kevés számú IFS-vertikum számos különböző
tevékenységi kört képes lefedni. A rendszer ráadá-
sul rugalmas architektúrája folytán legtöbbször
egyszerű paraméterezéssel a rendszerbevezetés
során hozzáigazítható az addig lefedetlen tevé-
kenységekhez.

Az IFS Applications svéd fejlesztésű integrált
vállalatirányítási rendszert – mely a világ első tíz
hasonló rendszere között évek óta az 5–6. helyet
foglalja el – a nyomdaiparban dolgozó, gyakorló
szakemberek segítségével illesztettük a nyomda-
ipari vállalkozások igényeihez. Ezáltal a nyom-
daipari vállalatok számára olyan megoldás vált
elérhetővé, mely túl azon, hogy a világ egyik ve-
zető ERP rendszere, maradéktalanul képes támo-
gatni a speciális nyomdaipari igényeket is. Az IFS
Applications nyomdaipari vállalkozások számá-
ra való alkalmasságáról több mint harminc nyom-
daipari szakember személyesen is meggyőződ-Egy munkahely terhelésének megjelenítése grafikonon

Táska gyártási feladatainak Gantt diagrammos 
megjelenítése
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hetett az IFS Hungary Kft. által rendezett IFS Nyom-
daipari Szemináriumon, 2006. május 11-én.

Egy integrált vállalatirányítási rendszer komp-
lexitásához mérhető összetettségű rendszer ese-
tében kiemelkedő fontosságú a fejlesztő folya-
matos és hosszú távú terméktámogatása. Főleg ez
az a tényező, mely az IFS-hez hasonló nemzetkö-
zi szállítók mellett szól, hiszen a stabil nemzet-
közi háttér garantálja, hogy a rendszer a jövőben
is folyamatosan fejlesztésre kerül, illetve hosszú
távon elérhetőek lesznek a terméktámogatási
szolgáltatások.

IFS A NYOMDAIPARBAN

A nyomdaipar nem ismeretlen terület az IFS szá-
mára. Nemzetközi ügyfeleink között említhetjük
a Francia Nemzeti Bankot, ahol többek között
a bankjegynyomtatás támogatására használják
rendszerünket, de a világszerte számos leányvál-
lalattal rendelkező De La Rue is az IFS Applications
rendszert választotta.

Kifejezetten a nyomdaipar számára összeállí-
tott megoldásunk segítségével a nyomdaipari
vállalatok támogathatják a teljes gyártási folyama-
tot, a pénzügyi-számviteli folyamatokat, a gyár-
tóeszközök karbantartását, a humánerőforrás-
folyamatokat, az operatív és stratégiai döntések
meghozatalához pedig naprakész vezetői infor-
mációkat szerezhetnek szervezetük működéséről.

Néhány nyomdaipari referencia:
w Worldmark Magyarország Kft.,
w Banque de France (Francia Nemzeti Bank),
w De La Rue Global Services Inc.,
w Elanders Tryckeri AB,
w Kieser Druckerei GmbH & Co. KG,
w Drukarnia Skarbowa.

AZ IFS NYOMDAIPARI MEGOLDÁSA

Minden igénykielégítési folyamatnak, így a nyom-
daipari gyártási folyamatnak is kulcsfontosságú
kiindulópontja a jól megalapozott ajánlat. Ráadá-
sul a nyomdaipari szolgáltatások körében hagyo-
mányosan alacsony árrést az erős piaci verseny
tovább szűkíti, ezért különösen fontos, hogy
minden egyes kimenő ajánlat a végsőkig megala-
pozott legyen, hiszen túl drága ajánlattal elveszít-
jük a megrendelést, és így versenyképességün-
ket, a túl alacsony árúval pedig a profitabilitást
veszélyeztetjük. Az IFS Applications nyomdaipari
megoldásában beépített függvények segítségével
létrehozható az a szabályrendszer, mely a nyom-
daipari szakemberek tudásának, tapasztalatának
számítógépre átültetett reprezentációja. E szabály-
rendszer – mely minden vállalat esetén a rend-
szerbevezetéskor testre szabható – lehetővé teszi,
hogy a nyomdaiparban kevéssé jártas munkatár-
sak – például kereskedők – is szakmailag megalapo-
zott ajánlatot készíthessenek. Így a nyomdaipari
szakemberek a fő tevékenységükre, a gyártásra
fordíthatják idejüket ahelyett, hogy ajánlatok
kalkulációjával foglalkoznának. A szakmailag
megalapozott ajánlatoknál nem kevésbé fontos
a gyártás tervezése – beleértve a kapacitások meg-
tervezését –, illetve a gyártás követése. Az IFS
Applications e feladatok menedzselésére kifino-

mult funkcionalitással rendelkezik, ideértve a
nyomdaiparban oly fontos táskák kezelését is.
A gyártás befejeztével a kiszállítás és a számlázás
következik, melyekhez szintén minden igényt
kielégítő lehetőségeket nyújt a rendszer. A folya-
mat során elemezhetők a költségek és egyéb, a ve-
zetők számára fontos információk.

Táska költséganalízis

Gyártási táska többszintű struktúrája
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IFS MAGYARORSZÁGON

Magyarországon 2000 óta az IFS száz százalékos tu-
lajdonú leányvállalattal van jelen. Az IFS Hungary
Kft. több mint harminc tapasztalt munkatársá-
val olyan projektekben bizonyított, mint a Buda-
pest Airport Rt.-nél történt integrált vállalatirá-
nyítási rendszer bevezetés, de ügyfeleink között
tudhatjuk a festékgyártással foglalkozó Akzo
Nobel Coatings Rt.-t, a mindenki által jól ismert
HAJDU RT.-t vagy egyik legújabb középvállalati
referenciánkat, az Eurofoam Hungary Kft.-t is.

Az anyavállalati háttérből adódóan hazánk-
ban is rendelkezésre áll mindazon tudás, tapaszta-
lat, melyet az IFS az elmúlt húsz évben világszerte
felhalmozott, valamint a nemzetközi terméktá-
mogatási rendszer, mely itthon természetesen
magyar nyelven érhető el.
Ízelítő hazai referenciáink közül:
w Budapest Airport Rt.,
w Akzo Nobel Coatings Rt.,

w HAJDU Hajdúsági Ipari Rt.,
w HAJDU Autotechnika Ipari Rt.,
w Momert Rt.,
w Eurofoam Hungary Kft.,
w TELMEX Bútorgyártó és Forgalmazó Zrt.,
w Worldmark Magyarország Kft.

Ízelítő nemzetközi referenciáink közül:
w Absolut Spirits,
w Aker Yards,
w BMW,
w Dalkia,
w DuPont,
w Finnair,
w John Deere,
w Lockheed Martin,
w Mercedes Benz,
w PepsiCo,
w Phillips,
w Three Gorges,
w Volvo.


