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Debrecenbôl szerte Európába
Ha valaki még kételkedett volna benne, hogy a logisztika mennyire
értékteremtô terület lehet egy vállalaton belül, annak érdemes
elgondolkodnia a National Instruments (NI) Europe Kft. példáján.
A cég 150 ezer dolláros költséggel helyezte át disztribúciós

központját Hollandiából Debrecenbe, és ezzel éves szinten 2,3
millió dollárt takarít meg.
Nem véletlenül kapta meg idén ez a projekt az MLBKT Logisztikai
Kiválóság Díját.

A

megvalósíthatósági tanulmány azonban azt mutatta, hogy a
hatékony mûködéshez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre – a hazai logisztikai szektor fejletlensége akkor még nem
tette lehetôvé, hogy az amszterdami EDC által biztosított minôségben és költségek mellett mûködhessen az európai disztribúció.
”Ez a helyzet alapvetôen megváltozott az EU-csatlakozással,
mert radikálisan lecsökkentek a szállítási díjak, illetve olyan szolgáltatások váltak elérhetôvé, amelyek lehetôvé tették a már
megszokott kiszolgálási szint megtartását, a korábbival
nagyjából azonos árszínvonalon”, mondja Feltein Donát.
Különösen fontos volt, hogy a korábbi idôszakhoz képest a kiscsomagos szállítmányozó (small package carrier) cégek nagyobb számban és többféle szolgáltatással is megjelentek
Magyarországon.

DEBRECENI SZÉKHELYÛ CÉG anyavállalatának története pontosan 30 évre nyúlik vissza: 1976-ban alapította (a
„klasszikus” amerikai hagyományoknak megfelelôen egy
garázsban) az austini egyetemen végzett három mérnök. Céljuk
a mérési és az automatizálási technológiában élenjáró
mikroelektronikai eszközök és szoftverek fejlesztése és gyártása
volt – meséli a kezdetekrôl Szilágyi Balázs PR-munkatárs. Ezt a
célt sikerült elérniük: az NI mára a terület piacvezetô szállítójává
vált, a világ több mint 35 országában 4000 alkalmazottja 2005ben 572 millió dolláros árbevételt produkált. Termékeit számos
iparágban használják, de egyik céliparág sem meghatározó a
cég életében, így egyiknek sincs kiszolgáltatva.
A vállalat 2000-ben határozta el, hogy a vevôi igények gyorsabb
kiszolgálása és a hatékonyabb költséggazdálkodás érdekében az
amerikai mellett egy új gyártóbázist is létrehoz: ez került végül
2001-ben Debrecenbe. A mintegy 5 milliárd forintos befektetéssel
megnyílt üzem kezdetben 105 alkalmazottat foglalkoztatott. Mára a
munkatársak száma 800-ra emelkedett, és a tevékenység is alaposan kibôvült; Magyarországon mûködik egyebek mellett az európai javító és a demó központ, a nemzetközi tervezési funkciók, az
informatikai fejlesztô központ vagy a pénzügyi szolgáltató központ.
A gyártás súlypontja is fokozatosan áttevôdött Debrecenbe:
immáron az NI teljes gyártásának 85 százalékát a debreceni üzem
adja. A hazai árbevétel 2005-ben 24,5 milliárd forint volt, amellyel a
vállalat bekerült a hazai cégek 200-as toplistájába is.

Fél év az áthelyezésre
Közben a magyar leányvállalat lehetôségei és képességei is
gyökeresen átalakultak. Mivel a gyártás több mint 80 százaléka
már Debrecenben zajlott, mind sürgetôbbé vált a disztribúciós
központ átköltöztetése. Ez azonban csak óhaj maradt volna, ha
a magyar fél nem tud olyan infrastrukturális és emberi erôforrásokat biztosítani, amelyek garantálták az új tevékenység magas
színvonalú biztosítását.
Ilyen elôzmények után merült fel újra a gondolat, hogy áthelyezzék Magyarországra a disztribúciós központot. Az újonnan
elkészített megvalósíthatósági tanulmányból kiderült, hogy a
költöztetéssel nem csupán növelni tudják a hatékonyságot és
csökkenteni az új termékek piacra jutási idejét is (ezeket az eredményeket már korábban is elérhették volna, ha kiiktatják az áruk

Közvetítôkön keresztül
A hazai gyárból nem közvetlenül a vevôknek szállították a legyártott késztermékeket, hanem a világon található három disztribúciós központ valamelyikébe. Az európai vevôket Amszterdamból, az amerikai és csendes-óceáni ügyfeleket a texasi
Austinból, a japánokat pedig Tokióból szolgálták ki – veszi át a
szót Feltein Donát programvezetô.
Az, hogy az európai disztribúciós központ (EDC) nem a
gyártás helyszínén mûködött, sok bonyodalmat vitt a cég
életébe. A Debrecenben gyártott árukat kamionokkal szállították
ki Amszterdamba, ahonnan esetleg Európa keleti felébe jöttek
vissza, több ezer felesleges kilométert téve meg. Az sem volt
mellékes, hogy két helyen kellett árut készletezni, és Hollandiában is fenn kellett tartani egy olyan szervezetet, amely ellátta
a disztribúciós tevékenységet – annak ellenére, hogy az EDC-t
külsô szolgáltató mûködtette az NI számára.
Az EDC Magyarországra való telepítése már a debreceni gyár
megalakításakor is a tervek között szerepelt; az akkor elkészített
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tapasztalatokat, de azokat is a magyar viszonyokhoz, folyamatokhoz kellett igazítani. Új modulok telepítésére nem volt szükség, „csupán” a meglévô modulokat kellett az új igényekhez
szabni, illetve elkerülhetetlenek voltak bizonyos egyedi
fejlesztések. Annyiban talán könnyû dolga volt a debreceni projektcsapatnak, hogy a vevôi adatok már rendelkezésre álltak a
rendszerben, hiszen az ügyfelekkel való kapcsolattartás korábban sem tartozott a kiszervezett tevékenységek közé. „Kicsit
leegyszerûsítve azt is mondhatjuk, hogy a logisztikai modult kellett átalakítani, illetve új kapcsolatokat kellett kiépíteni az
ügyfélmodullal”, foglalja össze a lényeget Rutkovszky Ádám.
További munkát adott a Régens vámszoftver bevezetése,
illetve az adatkapcsolatok kiépítése a Régens és az Oracle
Applications között. Ezt is, illetve az Oracle-rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket is kizárólag saját belsô erôforrásokkal oldotta
meg az NI.

felesleges utaztatását), de teljesíthetô a két legfontosabb stratégiai cél is: a vevôi elégedettség növelése (a minôség és az
idôben történô kiszállítás terén), és a költségcsökkentés.
A logisztikának az NI mûködésében betöltött szerepét jól
érzékelteti, hogy a folyó kiadások legnagyobb részét (közel egyharmadát) az ellátási lánccal kapcsolatos költségek adják, és a
szállítási költségek dollárban kifejezve is milliós nagyságrendûek. Ebbôl egyértelmûen következik, hogy a logisztikai
folyamatok optimalizálásával óriási megtakarítások érhetôk el.
A cég vezetése alaposan megvizsgálta a holland és a magyar
helyszín mellett szóló érveket, és végül 2005 februárjában
született meg a döntés a disztribúciós központ áthelyezésérôl.
Egyúttal kijelölték az üzembe helyezés idôpontját is (2005
augusztusa), vagyis a teljes projekt lebonyolítására alig fél éve
volt az NI magyar leányvállalatának.

Kell a jó szoftver

Átalakított folyamatok

A disztribúciós központ mûködtetése, a közvetlen vevôi kiszállítás természetesen egészen más folyamatokat és logisztikai
megoldásokat igényelt, mint a korábbi rendszer, ezért gyakorlatilag minden folyamatot át kellett alakítani a rendelkezésre álló
néhány hónapban – meséli Feltein Donát.
A legnagyobb kihívást az új tevékenység számítástechnikai
hátterének megvalósítása jelentette. Az amszterdami EDC rendszerét nem tudták átvenni, hiszen az a külsô szolgáltató tulajdonát képezte, így saját megoldást kellett kifejleszteni – teszi
hozzá Rutkovszky Ádám üzleti elemzô vezetô.
Ennek alapja a vállalatnál alkalmazásban lévô Oracle
Applications vállalatirányítási rendszer volt. Az átalakításhoz fel
tudták használni az austini disztribúciós központban felgyûlt

Nem volt sokkal egyszerûbb az üzleti folyamatok átalakítása sem;
ezt természetesen az informatikai fejlesztésekkel párhuzamosan
végezték. Gyakorlatilag minden belsô és külsô folyamat
módosítására szükség volt – veszi vissza a szót Feltein Donát.
Ami az elôbbieket illeti: a teljes belsô anyagáramlási folyamatot – a raktározási és kiszállítási eljárásokat, a termelési ütemezéseket – újra kellett definiálni, másrészt szükségessé vált az
ezekhez kapcsolódó pénzügyi és vámtevékenységek újragondolása is. Ebbe a munkába bele kellett vonni a folyamatokban érintett külsô szerveket (APEH, VPOP), illetve a pénzügyi tanácsadó
szerepét játszó PwC-t; a velük való együttmûködésrôl kimondottan pozitív tapasztalatai vannak az NI munkatársainak.
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funkcióinak átvételére. Ez csak a Hollandiában tárolt késztermékek befogadása után valósulhatott meg; az áthozatalra több
megoldás is kínálkozott. Lehetôség lett volna csupán egyes termékcsaládok áthozatalára; esetleg egyes országok, régiók
Amszterdamból, mások Debrecenbôl történô kiszolgálásra;
illetve a disztribúciós feladatok termékek, termékcsoportok szerinti megosztására.
A lehetséges kockázatok és költségek figyelembevételével az
NI egy negyedik módszert – az összes készáru egyszeri áthozatalát – tartotta a legjobbnak, hiszen ez járt a legkisebb költséggel, bár ez igényelte a legnagyobb elôkészületet és befektetett energiát. A transzfer körülbelül 20.000 darab készterméket
érintett, mintegy hárommillió dollár értékben. A teljes folyamatra
– amely magában foglalta a termékek összekészítését és kiszállítását Hollandiában, a szállítást, valamint ezek bevételezését és
raktározását Magyarországon – mindössze négy nap állt rendelkezésre. A transzfert követô elsô napon már sor került az elsô
vevôi kiszállításokra, majd három nap múlva a disztribúciós
központ teljes kapacitással dolgozott.
Az augusztusi indulással még nem ért véget a projekt, noha a
munka nehezén valóban túl volt a debreceni csapat. A következô
három hónapban újabb kiegészítô, a hatékonyságot növelô
rendszereket helyeztek üzembe, valamint folytatódott a meglévô
folyamatok finomhangolása.

A külsô folyamatokkal kapcsolatban arra kellett összpontosítani, hogy a termékek miként tudnak idôre eljutni a vevôkhöz.
Ehhez a szállítmányozó vállalattal közösen dolgozták ki azokat
az optimalizált szállítási útvonalakat, amelyek garantálják a minél
gyorsabb – illetve a korábbinál is gyorsabb – kiszállításokat.
Végül, de nem utolsósorban meg kellett teremteni azt a kontrolling rendszert is, amely mindezeket ellenôrizni képes.

Régi-új raktárban
A fentiekkel párhuzamosan folyt a megváltozott mûködési
feltételeknek megfelelô készáruraktár tervezése is. Az NI
debreceni raktárát eredetileg úgy alakították ki, hogy a legyártott
késztermékeket nagy mennyiségben tudják raktározni, és nagy,
konszolidált kiszállítások keretében továbbíthassák az árut. Az új
rendszerben nem három disztribúciós központnak, hanem mintegy 10 ezer vevônek kell szállítani, jóval kisebb csomagokat kell
jóval gyakrabban útnak indítani.
Ehhez természetesen teljesen át kellett alakítani az 1800
négyzetméteres készáru-raktárat, de bôvítésre vagy új építésére
nem volt szükség. Feltein Donát elmondása szerint ez úgy
zajlott, hogy egy pénteken mindent kipakoltak a termelési területre, majd elbontották a raktár teljes belsô berendezését. Ezek
után az új terveknek megfelelôen egy külsô kivitelezô újjáépítette
a raktárat, felszerelte a polcokat és minden szükséges berendezést. Még ugyanezen a hétvégén vissza is pakoltak az új
rendszernek megfelelôen; a fizikai elhelyezésen kívül arra is
figyelni kellett, hogy a vállalatirányítási rendszerben is minden a
helyére kerüljön.
Az új kiszállítási tevékenység elôször csak az elosztóközpontokba irányult, de a tesztelési idôszak után készen álltak az EDC

Új feladatok
A debreceni NI leányvállalat új logisztikai feladatai merôben különböznek a korábbiaktól. Hogy csak az egyik legfontosabb mérôszámot nézzük: 2005 augusztusa elôtt havi 40-50 szállítmányt indítottak, utána pedig havonta 5300-at (lásd a táblázatot). Az egyes szál-
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lítmányokkal is jóval több a feladat. A vevô által
megrendelt árut a raktárban kiszállításra alkalmas
állapotba kell hozni (össze kell csomagolni, el kell
látni a szükséges dokumentációval), majd a vállalatirányítási rendszerben elvégezni azokat a
mûveleteket, amelyekkel a kiszállítás tényét rögzíthetik. A szállítmányozó által biztosított szoftver
segítségével a csomagokat ellátják a megfelelô
címkézéssel, majd kamionra rakják és útnak
indítják.
Két szállítmányozási útvonalat építettek ki a
vevôk felé. Az egyik Debrecenbôl Budapesten
keresztül vezet, a másik pedig Bécsen át; odáig
mindkét esetben kamionnal, onnantól pedig
repülôvel jut el az áru a célállomásra. „Erre a két
útvonalra azért van szükség, mert a szállítási
idô, illetve a szállítási költség különbözik az
egyes európai országok esetén”, magyarázza
Feltein Donát. Nem EU-tagállamok esetében a
budapesti útvonalat használják, más európai
országokba alapvetôen a bécsit; sürgôs szállítmány esetében szintén Budapestet veszik
igénybe.
A termékkel való törôdés azonban nem ér véget akkor, amikor
az elhagyja a raktárat. Az alkalmazott informatikai megoldásnak
köszönhetôen a termékeket az egyedi szériaszám alapján követni tudják a teljes gyártási-kiszállítási folyamatban, teszi hozzá
Rutkovszky Ádám; vagyis a vevônek is bármikor meg tudják
mondani, hogy hol tart a megrendelése, másrészt a maguk
számára is teljesen végigkövethetô a termékek életciklusa.

az átállás környékén átmenetileg csökkent az arány, és egy rövid
idôre a kívánatos szint alá is csökkent. A folyamatok és a rendszerek stabilizálásával, a hatékonyságot növelô intézkedésekkel
azonban a csökkenést sikerült megállítani és a pontosság ismét
növekedô pályára állt, megközelítve a 98 százalékot.
Ami pedig a költségcsökkentést illeti, egészen kiváló eredményeket tud felmutatni az NI. A 150 ezer dolláros befektetéssel
éves szinten 2,3 millió (!) dolláros megtakarítást értek el. Ennek
túlnyomó többsége (mintegy 1,8 millió dollár) a raktári és szállítási költségek csökkenésébôl származik, a többi pedig
adómegtakarítás.
Mindezeken túl további elônyként jelentkezik a hatékonyabb
készletgazdálkodás: mivel csak egy helyen kell tárolni a
készárut, könnyebb elkerülni a túlkészletezést és az elfekvô
készletek kialakulását.
■

Elért célok
Mint korábban említettük, az EDC átköltöztetésének két legfontosabb stratégiai célja a vevôi elégedettség növelése és a
költéscsökkentés volt. Mindkét célt sikerült maradéktalanul elérni,
mondja büszkén Feltein Donát.
Az NI az idôben történô kiszállításra a 93 százalékos szint
elérését tûzte ki célul. A transzfer elôtt idôkben ez teljesült, majd

Költségeken belül
A National Instruments európai disztribúciós központjának átköltöztetését szolgáló projekt annyiban semmiképpen nem mondható tipikusnak, hogy jóval a tervezetett költségek alatt és kevesebb emberrel sikerült megoldani. Eredetileg félmillió dollárt
szántak az új központ kialakítására, ám a raktártervezéssel és a folyamatok optimalizálásával ezt sikerült kevesebb mint harmadára, 150 ezer dollárra csökkenteni. A költség elsôsorban a raktár átalakításához szükséges berendezésekbôl és az informatikai eszközökbôl jött össze. Hasonlóképpen sikerült spórolni az emberi erôforrásokkal is. A tervezésnél még 30 új munkatárs
felvételével számoltak, ám belsô átcsoportosításoknak és a folyamatoptimalizálásnak köszönhetôen végül is elegendô volt 16
fôvel bôvíteni a létszámot.
Jellemzôk
Havi szállítmányok száma
Kiszolgált DC-k száma
Kiszolgált vevôk száma
Havi szállítmányok súlya
Raktári polcok száma
Tárolt anyagféleségek száma
Tárolt késztermékek értéke
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