
A Gyermelyi Zrt. számára javasolt megoldás az 
L-mobile Warehouse – Ready for JDE alkalmazás volt. 
Az alkalmazáscsomag általános jellemzője, hogy a JDE
rendszerrel közvetlenül és online módon kommunikál, 
minden adatot a JDE rendszerből olvas, és minden 
könyvelést azonnal végrehajt. 
A könyvelések végrehajtásakor keletkező hibákról a 
dolgozó azonnal értesül. A szoftver tökéletesen 
illeszkedik a JDE-hoz, a raktári adatrögzítés és 
megjelenítés mobil eszközökkel (PDA) történik, vezeték
nélküli hálózati kapcsolaton keresztül. A rendszernek 
köszönhetően a készletek átláthatósága javult, az 
adatbeviteli hibalehetőségek száma jelentősen 
csökkent. 
Az adatbeviteli feladatokat 8 db asztali terminállal, 
valamint 8 db M3 Green mobil eszközzel oldottuk meg,
 melyek az üzembe helyezést követően probléma-
mentesen csatlakoztak a korábban kiépített WIFI 
hálózathoz. 

Rugalmasság 
Az egyes funkciók létrehozásakor rugalmas 
módon lehessen az adattartalmat hozzárendelni, 
elvenni, illetve megadni.
Jogosultságok
A szoftver képes legyen a jogosultsági köröket 
kezelni, és legyen lehetőség az egyes funkciókban 
is érvényesíteni azokat.
Online működés 
A szoftver online módon működjön, minden adat 
az ERP rendszerből származzon, és oda is kerüljön 
vissza.
Raklapkezelés
A rendszer képes legyen az ERP rendszerben nem 
létező raklap struktúra használatára, és annak keze-
lésére az összes kapcsolódó funkcióban.
Kötegelt könyvelések
Az ERP rendszerben kialakított, soklépéses manu-
ális könyvelési lépéssorozatok támogatása és 
automatizálása.
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Összegzés

A Gyermelyi Vállalatcsoport üze-
melteti Magyarország legnagyobb,
piacvezető tésztagyárát évi 28 000
tonna száraztészta gyártással.
A cég malom kapacitása napi 300 
tonna lágybúza, illetve 150 tonna 
durumbúza őrlésére képes. 
Tojótyúk állománya napi 450 000 
db friss tojást termel.

A gyermelyi telephely logisztikai 
infrastruktúrának része egy 
komissiózó raktár, egy csomago-
lóanyag raktár valamint egy 
magasraktár.

Előnyök

A Gyermelyi Zrt.-nél az L-mobile Warehouse bevezetésével több 
nehézség is megszűnt. A Gyermelyi Zrt. számára rendkívül 
fontos volt, hogy a  különböző rendszerekben rögzített adatokból 
konzisztens és azonnal elérhető, aktuális készletinformáció álljon 
rendelkezésre. 
A készletmozgások, precíz rögzítését az élelmiszeriparban rendkívül 
fontos FIFO rendszer is megkövetelte.
A tojások nyomon követésével átláthatóvá vált a különböző telephelyek 
közötti készletmozgás, valamint a tojás kezelés minden fázisban tökéletes
ellenőrzés alatt áll.
A csomagolóanyagok nyilvántartása, követése és beszerzése is 
átláthatóbbá vált, a csomagolóanyag raktár működésének 
optimalizálása is megvalósult.

Az L-mobile-os vonalkódok alkalmazásával javult a dolgozók folyamat-
szemlélete; gyorsan megszokták, hogy minden egyes fizikai 
anyagmozgást vagy állapotváltozást a mobil eszközön is 
könyvelni kell.

A raklap struktúra bevezetésével a könyvelések gyorsan és hibamen-
tesen elvégezhetőek, az átláthatóság pedig jelentősen növekedett.
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Különböző rendszerekből nyert, konzisztens adatok

 ▪ Egyedi folyamatkialakítás

Adatok

ERP J.D. Edwards 

Felhasználók 

Árbevétel (2013)  18,5 Mrd HUF

Létszám (2013)           450 fő
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Az aktuális készlet és készletmozgások azonnal láthatók

A FIFO rendszer pontosan és maradéktalanul teljesül

Megvalósul a gyors, hibamentes könyvelés

A folyamatok átláthatóvá, követhetővé váltak

Az adatrögzítés pontosabbá, gyorsabbá vált

A dolgozók számára is követhetőbbek a munkafolyamatok


