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A ScrollVendor rendszer egy év fejlesztés után 
idén januártól érhető el minden felhasználónk 
számára. Az alapötlet sokkal régebbi: amikor 
az egyes, scrollos felhasználóinkat összekötő 
Scroll Connect szolgáltatást készítettük, felme-
rült, hogy ezzel nem csak a nyomdát, az alvál-
lalkozót és nyomdai brókert kapcsolhatnánk ösz-
sze, hanem valamilyen módon bevonhatnánk a 
beszállítókat is. A ScrollMAX ún. hibridfelhős 
rendszerével biztonságos és valós idejű adatkap-
csolatot tudunk létesíteni, ahol garantálni tud-
juk, hogy a megrendelés, az egyedi árak és kész-
letadatok csak az adott megrendelő és beszállító 
partnere között mozognak.

Mivel lassan 25 éve dolgozunk a nyomdaipar-
ban, lefedve a teljes vállalatirányítás folyama-
tát, ismerjük azokat a problémákat, amikkel az 
anyaggazdálkodás, beszerzés találkozhat. A Ven-
dor fejlesztése során alkalmunk nyílt megismer-
ni a másik oldal – az alap- és segédanyag-forgal-
mazók – napi gondjait is. Bár mindenhol megvan 
a speciális kihívás, az alapproblémák közösek:
 � kevés írásbeli megrendelés: telefonon, néha 
üzenetrögzítőn adják csak le a megrendelést;

 � a kért cikk azonosítása: saját cikkszámok, elne-
vezések, amik talán a nyomdának egyértelmű 
(a kis és a nagy lemez), de a beszállítónak nem;

 � nem egyértelmű mennyiségi egységek: „kan-
na” olyan termékből, ami akár ötféle kiszere-
lésben is elérhető;

 � bontott vagy minimum rendelhető mennyi-
ség alatti rendelés;

 � utolsó utáni pillanatban leadott rendelések.

A ScrollMAX rendszer sablon megrendelőlevele 
már sok beszállító számára ismerős. Itt van 
egyértelmű, írott rendelés, ahol a nyomda cikk-
számai segíthetnek a beazonosításban. Ugyan 
egyre több felhasználónk használja az Anyag-
gazdálkodás modult, a legtöbb esetben csak a 
nyomathordozókat és egyéb kiemelt anyagokat 
vezetik a rendszerben. Így – bár ez is előrelépés 
a telefonon elhadart megrendeléshez képest – a 

mindenki számára előnyös megoldáshoz na-
gyobb ötletre volt szükség.

A ScrollVendor lényege, hogy a beszállító is 
kap egy Scroll programot, így a ScrollConnect 
segítségével ő is tud a rendszeren belül adatokat 
kapni és küldeni. A szokásos módon itt is csak 
egy programot kell a felhasználók gépére telepí-
teni; a teljes adatbázis-szolgáltatást a felhős rend-
szerben mi adjuk. A program többszintű funk-
ciót tartalmaz: van, amely akár egy-két nap alatt 
egyszerűen elindítható az E-shoptól a komo-
lyabb egyeztetéssel, megállapodással járó VMI 
szolgáltatásig.

E-SHOP

A ScrollMAX E-shoppal egy teljes értékű web-
shopot lehet elindítani. Ehhez lényegében csak 
egy naprakész cikklistára van szükség, ami akár 
kiexportálható meglévő készletrendszerből. Eb-
ben a cikkszám, megnevezés, mennyiségi egy-
ség, csomagbontás és csoportok mellett bármi-
lyen olyan adat szerepelhet, aminek segítségével 
a nyomda könnyebben megtalálja a keresett 
cikket. Ezt az Excel fájlt egyszerűen csak fel kell 
tölteni a ScrollVendor programba. Itt beállítha-
tó, hogy az adott cikket ki láthatja (bárki, csak a 
kiválasztott  [vagy akár csak egy]  nyomda vagy 
esetleg senki), majd egy kattintással az egész 
cikk listát fel lehet tölteni a közel 120+ Scroll-
MAX felhasználónak.

A nyomda egy intuitív, egyszerű felületen tud 
ezek alapján rendelést készíteni. A cikk paraméte-
reire tud szűrni, bármelyik mezőben tud keresni. 
A gyakran rendelt cikkeit meg tudja jelölni, ezeket 
egy kattintással eléri. Tud sablonrendelést készíte-
ni vagy bármelyik korábbi rendelést újrarendelni. 
Külön szűrhet az akciós termékekre vagy a neki 
ajánlott cikkekre (pl. a többféle segédanyagból ar-
ra, ami a nála működő gépekhez kell). A megren-
delést egy kattintással e-mailben elküldheti.

A funkció előnyei egyértelműek. A nyomda 
részéről: egy átlagos telefonhívásnál rövidebb 
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idő alatt tud rendelni, a rendelései a saját rend-
szerében is visszakereshetőek és követhetőek 
(leszállítva, leszámlázva). Nem kell hozzá a tel-
jes Anyaggazdálkodás modul, sem komolyabb 
oktatás. Aki pizzát tud mobillal rendelni, az az 
E-shoppal festéket, lemezt is tud.

A beszállító olyan írásbeli megrendelést kap, 
amin a saját cikkszámai és megnevezései sze-
repelnek. A megrendelés a használt mennyisé-
gi egységben érkezik, és osztható a csomagolá-
si egységgel. A cikklista korlátozásával vagy az 
egyes cikkek kiemelésével a félrerendeléseket is 
tudja csökkenteni. Egy kattintással tudja akciós-
ként kiemelni a kifutó cikkeket – ezt akár konk-
rét nyomdának címezve.

A ScrollVendor a rendeléseket természetesen le 
is tölti, azok a programon belül is elérhetőek. A 
rendelést bármilyen szabványos formátumban 
ki tudjuk exportálni, így – ha erre a saját rend-
szerük alkalmas – a rögzítés is csak pár kattintás. 
Ha erre lehetőség van, szívesen fejlesztünk ennél 
komolyabb interfészeket is, így akár másodper-
cekkel a megrendelés elküldése után automati-
kusan át is adjuk az adatokat.

Ha a beszállító szeretné, hogy a megrendelé-
sen árak is szerepeljenek, akkor azokat szintén 
elég csak egy egyszerű táblázatban feltöltenie a 

programba. Mi a rendszeren belül garantáljuk, 
hogy az adott árlistát csakis az a nyomda látja, 
akinek azt szánták. Komolyabb fejlesztéssel akár 
a rendelés készítése közben le tudjuk kérdezni a 
nyomdának szánt árakat, és akár a számára elér-
hető pillanatnyi készletet is.

HA AZ ANYAGGAZDÁLKODÁST  
HASZNÁLJA

Alapesetben a megrendelés a nyomda által gene-
rált cikkszámmal és megnevezéssel érkezik, ami 
sokszor csak egy kicsit jobb, mint a telefonon be-
diktált „a szokásosból 5 db” cikk. A ScrollVen-
dor ezeket a megrendeléseket is letölti, így azok a 
programon belül kezelhetőek. Itt a feltöltött saját 
cikktörzs segítségével a nyomda cikkei egysze-
rűen „kiszótárazhatóak”: a nyomdai cikkszámot 
egyszerűen összekapcsoljuk a sajáttal. Legköze-
lebb a program már felismeri ezeket, és automa-
tikusan hozza a saját cikkszámot és megnevezést.

Ezeket a beállításokat ráadásul vissza is lehet 
küldeni a nyomdának. Ilyenkor az ő program-
jában megjelenik egy értesítés, hogy cikkadato-
kat kapott. Azokat átnézheti, majd egy kattintás-
sal importálhatja a saját törzsébe. Ilyenkor már 
nem csak az ő megrendelőlevelén lesznek rajta a 
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beszállító cikkszámai is, hanem a rendelés rögzí-
tésekor a minimum rendelési mennyiségekre és 
a csomagbontásokra is tudjuk figyelmeztetni a 
felhasználót. A cikkszámfrissítés funkció kifutó 
cikkek esetén különösen hasznos: nem kell kü-
lön egyeztetni a beszerzővel a cikkszámcseréről, 
azt lényegében a saját Vendor program segítségé-
vel mi is meg tudjuk oldani.

Természetesen a program ezeket a rendelése-
ket is fel tudja adni a saját rendszernek, akár auto-
matikusan is.

ÉS MÉG TÖBB!

A ScrollConnect rendszerrel a nyomda és beszál-
lító között sokkal mélyebb együttműködés is 
megvalósítható. A nyomda a saját cikktörzsében 
minden cikkre külön jogosultságot állíthat be a 
beszállító számára:
 � Alapadatot lát: ennek segítségével a Vendor 
programban nem csak azok a nyomdai cikkek 
láthatóak, amikre már megrendelés érkezett, 
így lehetőség van már előre beállítani a saját 
cikkszámokat, minimum rendelési mennyisé-
get stb.

 � Láthatja a nyomda aktuális készletét az adott 
cikkre.

 � Láthatja a nyomda által beállított minimum, 
újrarendelési szintet és az optimális rendelé-
si mennyiséget. Ezen adatok alapján a Scroll-
MAX akár automatikus utánrendeléseket is 
generálhat. Az adatok alapján a beszállító is te-
het javaslatot ezekre az értékekre (ritkább/gya-
koribb újrarendelések).

 � Elérheti az elmúlt egy év részletes fogyási ada-
tait, a tervezett felhasználásokat és a már rögzí-
tett rendeléseket. Ezek segítségével pontosabb 
tanácsot adhat a nyomdának, valamint a vár-
ható beszerzések ütemezésére is jobban fel tud 
készülni.

 � Beszerzési javaslatot tehet: az adatok alapján lé-
nyegében elkészít egy rendelést, amit a nyom-
dában egy kattintással élesíteni tudnak. Itt ter-
mészetesen egyedi, akciós árak, maximálisan 
elérhető mennyiségek is megadhatóak.

 � Megfelelő megállapodással az adott cikkek tel-
jeskészlet-kezelését is átvállalhatja a beszállító. 
Ilyenkor nem javaslatot készít, hanem – a szer-
ződött paraméterek szerint – komplett rende-
lést ír. Ezek a nyomda rendszerében ugyanúgy 
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A ScrollLabel a népszerű nyomdaipari rendszer cím-
ke- és keskenypályás csomagolóanyag-gyártó cégek-
re optimalizált verziója. A fejlesztés során igyekeztünk 
minden olyan segítséget, automatizálást beletenni a 
programba, amivel a kalkuláció még egyszerűbbé és 
gyorsabbá tehető. A végeredmény igen meggyőző 
lett: elég csak a termék méretét megadni, s minden 
mást kiszámol, beállít a Scroll. A folyamatosan frissü-
lő ellenőrzés, a beépített szabályok az esetleges hi-
bákat is segítenek elkerülni. Kiszerelés kalkuláció át-

mérő/hossz és mennyiség alapján, 
késztekercs-azonosítás és követés az 
alapanyagtól a konkrét szállításig. És 
természetesen a teljes nyomdai ter-
melésirányítás, az értékesítéstől az 
utókalkulációig.

A ScrollLabel ajánlatkezelő rendszer alapverzió-
ja – korlátlan számú felhasználóval, teljes adatszer-
ver-szolgáltatással, oktatással – díjmentesen kérhető.
Bővebb információ: www.ScrollLabel.hu   

ScrollLABEL: KOMPLEX AJÁNLATKEZELŐ RENDSZER – INGYEN

működnek, mint a saját rendelések: azonnal 
megjelenik az Anyaggazdálkodás tervezett be-
szerzéseiben, a raktár ezekre be tud vételezni, 
a bejövő számlát ezek alapján ellenőrizni tud-
ják stb.

 � Kibővített minimumszint-figyelmeztetés: a 
ScrollMAX Anyaggazdálkodásban a minimum 
szintek kezelésére sok automatizmus létezik az 
egyszerű figyelmeztetésektől az automatikus 
utánrendelésekig. A ScrollConnect segítségé-
vel ez a beszállítói értesítéssel tovább bővíthe-
tő. Ilyenkor a ScrollVendorban tud a beszállí-
tó az adott cikkre saját szintre figyelmeztetést 
kérni. (Ezt természetesen a nyomdának külön 
jóvá kell hagynia, azt bármikor egyszerűen 
vissza is vonhatja.) Ilyenkor a beszállító na-
pokkal hamarabb kap értesítést arról, hogy a 
partnere rendelni fog.

HA NINCS SCROLLJUK

A ScrollMAX rendszert jelenleg 120 cég hasz-
nálja napi szinten és további 20–25 cégnél van 
bevezetés vagy csak ismerkedés alatt. A rendszer 
felépítéséből következik, hogy még a legegysze-
rűbb demóprogramot is szigorú azonosítással, 
teljesen különálló, biztonságos környezetben 
adjuk ki. Mivel ezeket is ugyanúgy regisztráljuk, 
mint az éles programokat, így az E-shop funk-
ció a tesztrendszereinkben is azonnal elérhető, 
használható. S mivel soha nem szabtunk meg 

„tesztelési időt”, ami után a program nem lenne 
használható, ezeket a demóprogramokat is fo-
lyamatosan frissítjük. Ha valaki évekig csak ját-
szik a programmal és nem élesíti azt, az E-shop 
funkciókat nyugodtan használhatja éles meg-
rendelésekre.

És persze vannak olyan cégek, ahol nem is 
merül fel a ScrollMAX bevezetése: saját, évek 
óta fejlesztgetett rendszerük van, pályázaton 
vettek valamilyen drága rendszert, és még éve-
kig nem válthatnak, vagy több év és sok millió 
elköltése után is hisznek benne, hogy már csak 
pár kisebb fejlesztés és hamarosan tényleg in-
dul az új programjuk. Mi őket sem szeretnénk 
kizárni ebből a lehetőségből: azoknak, akik a 
rendszerünkből csak ezt a funkciót szeretnék 
használni, elkészítettük az ingyenes Scroll 
E-shop verziót.

EGY NAGYON JÓ AJÁNLAT

A ScrollVendorra mi elsősorban egy olyan új funk-
cióként tekintünk, amivel további szolgáltatá-
sokat nyújthatunk a megrendelőinknek – olyat, 
amit csak mi tudunk. Ehhez a beszállítókra, 
mint együttműködő partnerekre tekintünk, és 
nem további megrendelőkre. Így a teljes Scroll-
Vendor szolgáltatásunk – telepítéssel, oktatással, 
bármilyen fejlesztéssel, a rendszer üzemelteté-
sével – ingyenes. Bármilyen egyedi ötletük van, 
amivel az ő vagy a nyomda életét megkönnyít-
hetik (speciális címkék nyomtatása a nyomda 
adatai alapján, szolgáltatásmegrendelő űrlapok 
kezelése a programokon belül stb.), mi nagyon 
szívesen megvalósítjuk.

A béta verzió kifejlesztése során öt céggel (egy 
papír- és négy nyomdai segédanyag-forgalmazó) 
dolgoztunk együtt, velük indult élesben a szol-
gáltatás. Most a partnereink visszajelzései, javas-
latai alapján keressük a lehetséges további part-
nereket, de természetesen bárki jelentkezését 
szívesen várjuk. Hisszük, hogy egy ilyen együtt-
működéssel minden fél csak nyerhet.


