
Az ONGROPACK-nál

 ▪ A feladat
Kihívást jelentett az Ongropack Kft számára, hogy a készletek fizikai és logikai mozgása, 

állapotváltozása között sok idő telt el. Ennek megfelelően a gyártásban elkészült késztermékek 

lejelentésére is csak később került sor, így sokszor okozott problémát, hogy a termék elkészült és már szállítható 

állapotban volt, de az ERP rendszerben erre vonatkozó információ nem állt rendelkezésre és így a kiadási bizo-

nylatokat sem tudták elkészíteni.

A félkész és alapanyag raktár anyagáramlási folyamatainak pontos leképezéséhez szükség volt egy rugalmas, 

SAP-val teljes mértékben integrált mobil megoldásra, amely az SAP adatbázisában található adatokkal dolgozik, 

tárhelyes raktárkezelésre alkalmas, de a SAP WM által meghatározott kereteknél tágabb mozgásteret enged. 
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 ▪ A megoldás
Az általunk javasolt megoldás az Ongropack Kft. számára az 

L-mobile ready for SAP alkalmazás volt. 

A rendszernek köszönhetően a készletek átláthatósága javult, az 

adatbeviteli hibalehetőségek száma jelentősen csökkent.

Jellemzően a Material Management (SAP MM) és a Warehouse Ma-
nagement (SAP WM) modulokkal működtünk együtt. A MM Add-on 
kiegészítés lehetővé tette az SAP MM raktárak készleteinek tárhe-

lyes kezelését, nyomon követését. Ezeket az adatokat– biztonsági 

és adatintegritási okok miatt – nem az SAP adatbázisában tartjuk 

nyilván. 

Az adatbeviteli feladatokat 3 db Motorola MC92xx mobil PDA esz-

közzel oldottuk meg, melyek az üzembe helyezést követően problé-

mamentesen csatlakoztak a korábban kiépített WIFI hálózathoz.

Az Ongropack Kft. a Közép-

Kelet Európai régió egyik 

legjelentősebb műanyagipari 

gyártó és a legnagyobb PVC 

feldolgozó vállalata. Két fő üzle-

tága:

• Fólia Üzletág 

• Lemez Üzletág

Az Ongropack megalakulása óta 

több nagy értékű technológiai 

fejlesztést hajtott végre, a gyártó-

kapacitását megtöbbszörözte.

Jelenleg SAP R3 vállalatirányítási 

rendszert használ számos mo-

dullal, a raktárban többek között 

MM és WM modult egyaránt.

Ongropack Kft.

 ▪ Az előnyök
A vonalkód-olvasóval felszerelt ipari PDA eszközök használatával 

az adatbeviteli hibák nagy részét sikerült kiküszöbölni és a könyve-

lések végrehajtása azóta a tényleges állapotváltozással egy időben 

történik. 

Az L-mobile ready for SAP segítségével nem kell többé leltári szám-

lálólistákat nyomtatni és a számlált adatokat manuálisan rögzíteni, 

és fontos adatok tetszőleges helyen és időben elérhetőek, a raktár 

vagy üzem bármely pontján. 

A bevezetés gyorsan zajlott, a megrendelést követő 2. hónap 

végén a teljes rendszer tesztelésre kész állapotban átadásra került, 

majd ezt röviddel követte az éles indulás. 

A szabványos folyamatok miatt az SAP–ban módosításokra nem 

került sor és külön SAP tanácsadói napok igénybevételére sem volt 

szükség.
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