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A Navigátor Kft. idén kilépett a nagyvállalati bűvkör-
ből, és nyitott a kis- és középvállalkozások irányába.
Az eddig főleg exportra és a hazai nagyvállalati igé-
nyek kielégítésére koncentráló Navigátor Kft., vevő-
körét bővítendő, a hazai kis- és középnagyságú hul-
lámlemez-feldolgozó és dobozgyártó cégek részére
is értékesíti NWP nevű szoftverjét.

Az NWP több mint egyszerűen egy szoftver. A kö-
zel húszéves fejlesztői munka eredményeként tar-
talmazza a hullámtermékgyártás folyamatának szer-
vezési és technológiai know-how-ját. 

Az NWP rendszer egy hullámtermékgyártásra
optimalizált termelésirányító rendszer, amely át-
fogja a hullámtermékgyártás teljes folyamatát, az
ajánlatok elkészítésétől a hullámlemezgépi terme-
lési programokon keresztül egészen a szállításopti-
malizálásig. Az első vevőkontakttól az utolsó kiszál-
lításig mindent.

Felvetődik a kérdés, hogyan használhatja ugyan-
azt a szoftvert a Dunapack és az XY-Pack, Magyar-
ország legnagyobb és legkisebb hullámlemez-fel-
dolgozója. A válasz a szoftver flexibilitásában és
széles körű paraméterlehetőségében, a rugalmas
ár- és szolgáltatáspolitikában van. A Navigátor Kft.
nem eladni akar, hanem együttműködő társként
valós problémákra a gyakorlatban kipróbált valós
megoldásokat adni. 

Kinél hol szorít a cipő?
w Néhány vevőmet elvesztettem, sokáig tart, amíg

kiadok egy ajánlatot. – Az NWP kalkulációs modul-
ja lehetővé teszi, hogy a telefonon bejelentkező
vevőnek perceken belül szóban árat és a durva-
programozó segítségével időpontot lehessen
adni, amit néhány perc múlva e-mailen, faxon
már dokumentáltan is kézhez vehet, a vevő által
preferált nyelven.

w Sok a kintlévőségem. – A napra, sőt órára pontos
adatok segítségével lehetőség van a rosszul fizető
vevők időben történő kiszűrésére, külön kezelé-
sére, megrendeléseik egyedi elbírálására.

w Drágán termelek. – Az NWP lehetőséget ad a kü-
lönböző szállítóktól vásárolt azonos hullámlemez-

minőségek ár- és minőség-összehasonlítására.
A finomprogramozás-modullal a termelés óra-
percre lemodellezhető, a gyártóeszközök maxi-
mális kihasználásával.

w Néha az alapanyag késve érkezik, és emiatt én is
kések a szállítással. – Az NWP alapanyagmodulja
időben figyelmezteti a szükséges készletek be-
szerzésére.

w Sok a reklamációm. – A gyártás teljes folyamata
ledokumentált, reklamáció esetén minden visz-
szakereshető, ki, mikor hol hibázott. Ez erősíti
a dolgozói felelősséget, a hibák elemzése pedig
lehetővé teszi azok kiküszöbölését.

w ISO-tanúsítás előtt hetekig csak azzal foglalkozom.
– Az NWP-hez kapcsolható ISO dokumentumke-
zelő-rendszer segítségével, …. jöhet a tanúsító,
amikor akar.

w Szállítójárműveim kihasználtsága és fuvarszerve-
zésem lehetne jobb is. – Az NWP fuvarszervező és
szállításoptimalizáló moduljaival a legrövidebb
idő alatt, a legrövidebb útvonalon, a legolcsóbb
módon oldhatja meg szállítási feladatait.

Ha a fentiekben leírtak hihetetlennek tűnnek, a
Navigátor Kft. ingyenes szoftverbemutatóján Ön is
meggyőződhet arról, hogy mindez igaz.
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