
Az L-mobile megoldásai segítenek Önnek optimalizálni 

a raktár, logisztika, gyártás, értékesítés és ügyfélkapc-

solattartás folyamatait. 

Olyan mobil megoldásokat fejlesztünk, amelyek le-

hetővé    teszik az ERP rendszer adatainak az elérését 

bárhol, bármikor.

Az átlátható, hatékony folyamatok előnyeit Ön is élvez-

heti és növelheti vállalata hatékonyságát. 



TERMÉKEINK, MEGOLDÁSAINK

 ▪ Digitális Logisztika - L-mobile warehouse 
Az L-mobile warehouse megoldásai érezhető javulást eredményeznek a raktári folyamatokban már rövid 
idő alatt. Az árucikkek mozgáshoz kapcsolódó hibás, hiányos könyvelések megszüntethetőek és valós 
kép alakulhat ki az aktuális raktári állapotokról. 

 ▪  Digitális Gyártás - L-mobile production 
 A gyártás hatékonyságát a gépekről és kezelőktől érkező pontos információk birtokában lehet csak   
 növelni. A mérőszámok gyűjtése és rendszerezése alap funkciója rendszerünknek. Emellett számos 
 ERP rendszerhez kész interfész áll rendelkezésünkre.   

 ▪ Digitális Service Management - L-mobile service
 A modern Szerviz Management optimalizált kiszállás és erőforrás tervezés nélkül ma már elképzelhetetlen. 
 A szerviz technikus által javításra fordított munkaidő,és alkatrész rögzítése mobil eszközön a javítás 
 helyszínén megtörténhet.

 ▪ Mobil Értékesítés - L-mobile sales 
 Mobil értékesítési megoldásunk a hatékony sales munka elengedhetetlen eszköze. A CRM szoftverrel   
 integrált rendszerünk platform független és bárhol, bármikor elérhetővé teszi az ügyféladatokat.

 ▪ Projektmanagement - L-mobile projects 
 A profi  projektmanagement megoldásunk segít áttekinteni a csoportban dolgozók aktuális feladatait. 

Különböző projektmódszertanok választhatók, határidők és szabad/foglalt erőforrások pontos áttekin-
tésével.  

 ▪   Nyomon követés - L-mobile trace 
 A trace nevű termékkör a gyárkapun belül és kívül garantálja az áruk, eszközök RFID alapú nyomon követését.  
 A fontosabb állapot- és helyváltoztatáshoz köthető információk naplózva bármikor visszakereshetőek. 

 ▪ Szolgáltatások 
 Az L-mobile teljes körű tanácsadó partner a mobil technológiák terén. PRINCE2 minősített projektve  
 zetőink készséggel segítenek Önöknek, legyen szó WLAN technológiáról vagy RFID megoldásokról. 

 ▪ Hardver 
 Mobil szoftvermegoldásainkhoz hardver eszközöket, vonalkód olvasókat, PDA-kat, címkenyomtatókat,   
 e-label címkéket kínálunk. – Minden alkalmazáshoz a legmegfelelőbb eszközt biztosítjuk.
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HITELES ÉS FRISS INFORMÁCIÓK
Azonnali adatátvitel az ERP rendszer és a mobil eszköz között

MEGBÍZHATÓBB FOLYAMATOK
A hibák a bevezetést követően azonosíthatóak és megszüntethetőek

 PAPÍR ALAPÚ, KÉZI ADATBEVITEL MEGSZŰNIK
Az adatok közvetlenül az ERP rendszerbe könyvelődnek

BÁRMILYEN ERP RENDSZERHEZ ILLESZTHETŐ
 Széleskörű tanácsadói és fejlesztői tapasztalat több, mint 25 ERP rendszerrel kapcsolatban

 GYORS MEGTÉRÜLÉS
Segítünk optimalizálni folyamatait. A beruházás egy éven belül megtérül

L-MOBILE - PARTNER A  MOBIL MEGOLDÁSOKBAN
Szakértői vagyunk a raktár, logisztika, értékesítés, gyártás, és karbantartás tervezés folyamatainak. 2001. 
évi alapításunk óta ezeknek a folyamatoknak a mobil leképezésével és optimalizálásával foglalkozunk. 

 ▪  Az L-mobile-ról
Olyan mobil szoftvermegoldásokat fejlesztünk, amelyek dobozos megoldásként is 
elérhetőek, de egyedi igények esetén testre szabásokkal tudjuk hatékonyabbá tenni a 
rendszereink működését, amelyek egyaránt működnek on-line és off-line módon is. 
Az L-mobile megoldások erőssége a teljes integráció a meglévő ERP rendszerrel. 

 ▪  Szolgáltatásaink
Megoldásainkat az ügyfeleink egyedi igényeinek és folyamatainak a fi gyelembe vételével  
szabjuk testre. A projektjeink során az első pillanattól kezdve a sikeres telepítésig együtt 
gondolkodunk a projektben részvevő kollégákkal. A megfelelő hardvereszközök kiválas-
ztásában is segítünk. Ügyfeleink között megtalálhatóak a közepes méretű hazai cégektől 
kezdve a nemzetközi vállalatcsoportok leányvállalatai is.

 ▪  Első számú prioritás: az Ügyfél
Rugalmasság, innováció, magas szintű szakmai hozzáértés és a vevő igények kompro-
misszumok nélküli fi gyelembe vétele. Ezek az L-mobile által vezetett projektek jellemzői.
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 ▪ Bemutatkozás
135 munkatárs

Központ Sulzbach/Murr –ban (D) 2001 óta

Irodák, leányvállalatok Bonnban  (D), Svájcban (CH), 

Budapesten (H), Nabeul (TUN)

Ügyfelek 1 - 2,000 közötti felhasználó számmal

 ▪ Erősségeink
Biztonságos üzleti folyamatok - A telepítést követően az ügy-

feleink gyorsabban, hatékonyabban és megbízhatóbban 

tudnak dolgozni költségkímélőbb módon

Innováció - Úttörő az új technológiák terén

Kiforrott technológia - Megbízható .NET fejlesztői környezet 

Windows, iOS és  Androidra

Belső fejlesztési részleg - Magyarországi fejlesztés és projektme-

nedzsment

 ▪ Megoldásunk előnyei
Intuitív - Felhasználóbarát kezelői felület, egyszerűsített folya-

matok 

Komoly tapasztalat - több mint 1.000 mobil szoftvermegoldás 

bevezetésben szerzett tapasztalat 

Nemzetközi háttér - Minden megoldás többnyelvű, Európa 12 

országában  telepített projektek 

Hatékonyság - Projektbevezetés többnyire 3-4 hónap alatt 

Tervezhetőség - ROI egy éven belül

Baross u. 114-116.

1082 Budapest

Hungary

+36 (06) 1 459-5758 

info@l-mobile.hu

Gartenstraße 51

71560 Sulzbach / Murr

Germany

+49 (0) 7193 93 12-0

info@l-mobile.com

Riedstrasse 3

6330 Cham

Switzerland

+41 (0) 76 22 32 807

info@l-mobile.ch

Kesselgasse 5

53111 Bonn

Germany

+49 (0) 7193 93 12-240 

info@l-mobile.com

30, Rue de Sousse

8000 Nabeul

Tunisia

+49 (0) 7193 93 12-0

info@l-mobile.hu
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