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A LogiCAL Projekt partnerei



LogiCAL PROJEKT

Logisztikai központok, szolgáltató 
(LSZ) fejlesztése

KKV-k versenyképességének 
növelése

Együttműködés a logisztikai 
piacon

Közös logisztikai informatikai 
megoldás

• Minimális IT infrastruktúra 
igény a partnereknél

• Licencdíjak csökkenése

• Gyorsabb, precízebb üzleti 
folyamatok

Közös üzleti modell az IT megoldás 



Célcsoport
Logisztikai szolgáltatók

A fő célcsoport a regionális LSZ kis- és középvállalkozások, akik célul 
tűzték ki:

a versenyképességük javítását,

az informatikai innováció révén csökkenteni költségeiket,
továbbá a szolgáltatásuk színvonalát növelni,

Logisztikai központok és klaszterek
Azon célcsoport, akik 

regionális logisztikai fejlesztésben látnak gazdasági potenciált és 

egyfajta helyi logisztikai közösséget alkotnak, számukra az együttműködés megkönnyítése  mellett olcsón 

hozzáférhető IT infrastruktúrára lenne szükség , melynek révén folyamataiknak áttekinthetőbbé, gyorsabbá, 
hatékonyabbá válhatnának.

4.    Logisztikai szoftverek fejlesztői és azok szállítói
Azon célcsoport, akik a cloud alapú logisztikai szoftverek fejlesztésé- terjesztésén dolgoznak, 

termékeiket olcsón tudják biztosítani KKV-számára, úgy, mint:

szállítási-, raktározási- és ellátási lánchoz kapcsolódó szoftverek,

2.    Logisztikával kapcsolatos ipari- és kereskedelmi ágazatok
A második célcsoport az ellátási láncban érdekelt szolgáltatók, elsősorban szállítók, akik:

az áruk nyomonkövethetőségét tartják szem előtt (webes felületeken keresztül),

szolgáltatási szint növelésébe,

változó vevői igények költséghatékony kielégítése,
átfutási idő csökkentése,



Fő funkciók

1.  IT erőforrások – hardver, szoftver 
elemek – kiszervezése

2.  Adatok szinkronizációja és 
megosztása, azok egyidejű elérése egy 
többfelhasználósrendszerben

3.  Virtuális piacterek a termékek és 
szolgáltatási igények eléréséhez, az 

kereskedések  modelljeinek 
felhasználásával

4.  Az együttműködő vállalatok 
kezelésére és együttműködésük 
optimalizálására kifejlesztett platform



1. IT-erőforrások, kiszervezés

Általános célú vállalati szoftverek

− Irodai alkalmazások (MS Office) 

− ERP-software (OpenERP – vállalati erőforrás menedzselés)  

− CRM-software (TecArt CRM – vevői relációk menedzselése) 

− DMS-software (RICOH DMS – dokumentációk menedzselése) 

Logisztikai célszoftverek:

Fleet management software (by V3 Teletech) – flottamenedzsment

WMS-software (SALT Solutions LogBase Plan, LogBase Sprint, 

LogBase on Demand) – raktár menedzsment 

Inventory analysis software (by NETSTOCK) – készletnyilvántartás

PSI TMS-software – szállítás menedzselése (multimodális), 

útvonaltervezés, nyomonkövetés, beszállítói lánc menedzselése



2. Adatszinkronizálás és megosztás
Az új informatikai struktúrát fel kell készíteni a modern kor 

követelményeinek megfelelően, azaz:

− Olyan informatikai struktúrát alakítsunk ki, amely a központi 

rendszerhez való hozzáférést a személyi számítógépek és mobil 

eszközök részére is biztosítja

− Adatok egyszeri bevitele



. Virtuális piactér
Az internet használatával egyre inkább előtérbe kerülnek az on-line 

üzleti folyamatok használata:

− on-line-marketing

− on-line- eladás/vásárlás

− on-line beszerzés

− on-line support

Ezek az eszközök is segítséget nyújthatnak egy KKV számára, hogy az 

fokozza versenyképességét.

4. Vállalatok együttműködésének 
platformja
A teljes ellátási láncot felöleli és segít a szállítás 

optimalizálásában.





Adatcsere szabványosított dokumentumokon keresztül történik

KKV-k számára az adatok on-line módon, akár mobil eszközökkel is elérhetővé válnak;
KKV és LSZ között indirekt módon is létezik információs kapcsolat;
KKV-nak LC szolgáltatásait alkalmazva közvetetten rálátása lehet adataira (IT-outsourcing), ha LSZ engedélyezi
LSZ számra KKV igényeinek kiszolgálása gyorsabb, rugalmasabb;
KKV adminisztrációs igényeit on-line módon LSZ tudja teljesíteni;
A felek közti információ-áramlás folyamata gyorsabb és hatékonyabb;



www.project-logica





Felhőszámítás gazdasági előnyei

Magas IT szolgáltatási színvonal valósítható meg;

Cél a szolgáltatás használatarányos (tranzakció alapú) díjfizetés 
megvalósítása, bár ez nem minden LOGICAL funkció esetében lehetséges;

IT költségek elkülönítése a logisztikai funkciók költségeitől;

A felhőt használó cégeknél a magas fix költségek elkerülhetők (pl. IT 
amortizáció, karbantartás, IT bérköltségek); 

Változó költségek jobban illeszkednek a logisztikai szolgáltatásokhoz;

Költségek átláthatósága, adatbiztonság;

Csökkentett személyi ráfordítás az IT területen;

Csökkennek a szoftverek üzemeltetési- és karbantartási költségei;

Vevői igényekre való gyorsabb reagálás (kötbér elkerülése);



Miért hasznos a LOGICAL az LSZ-ok számára?

Az LSZ felkínálhatja szolgáltatásait a LOGICAL felhasználók számára (Virtual

Mall szolgáltatás) 

Együttműködés a LOGICAL felhasználókkal (Management Platform 

szolgáltatás)

Bérlők számára többletszolgáltatás kínálható: 
Nincs szükség a bérlő oldaláról saját informatikai infrastruktúra kialakítására 

(akár egy laptop is elég, internet eléréssel)

A rendszer elérhetősége független a földrajzi helytől (távelérés)
A legfontosabb szoftverek elérhetők (Office, ERP, CRM, stb.)

A legfontosabb funkciók elérhetők (tárhely-szolgáltatás, 
tartalommegosztás)

Együttműködési lehetőség a LOGICAL további regionális központjaival (pl. 

Leipzig-Halle klaszter)



• Egyablakos kiszolgálás a bérlők felé (az LSZ rendszere integrálható a 

LOGICAL rendszerbe, ezáltal az LSZ szolgáltatásai is elérhetőek a bérlők 
számára). A rendszeren keresztül a bérlők is felkínálhatják 

szolgáltatásaikat, együttműködhetnek a LOGICAL felhasználókkal 

(Virtual Mall, Management Platform szolgáltatások) 

• Kezdő vállalkozások inkubátorházban való elindításának elősegítése

• Üzleti modell kidolgozása  

− Beruházás helyett dologi költségek a partnereknél
− Használatarányos díjfizetés koncepció

Miért hasznos a LOGICAL az LSZ-ok számára?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

www.bayzoltan.hu


