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Nyomonkövetési technikák

Élet a „kockás füzet” után
Az élelmiszerek nyomon-

követhetõségét az élelmiszer-

biztonság, mint fogyasztói

igény hívta életre, amelyet

követtek az ennek megfelelõ

Európai Uniós jogszabályok

és minõségbiztosítási szab-

ványok. Ezeknek – egy

bizonyos szintig

– eleget lehet ugyan tenni

a „kockás füzet módszerrel”,

ám az informatikai megoldások

sokkal hatékonyabbak

és megbízhatóbbak.

A legjobb választást az

integrált rendszerek jelentik. 

A
z Ön által választott termékbe

a tejet a Tolna megyei „Megbíz-

ható Mezõgazdasági Szövetke-

zettõl” szereztük be, a tojások a „Min-

dig Csak Friss Tojást Szállítunk” Kft.-

tõl származnak, míg a harmadik fontos

alapanyag, a kakaópor a brazíliai „Leg-

jobb Kakaó A Dél-Amerikai Kontinen-

sen” cég áruja. A gyártás során… – a

terméken szereplõ, elképzelt leírást

még hosszan folytathatnánk, bár talán

kissé túlzás lenne. Persze nem is kell

tudni a fogyasztónak minden részletrõl,

bár egyre több mindenre kíváncsi. Nem

így a gyártóknak és az élelmiszer-lánc

többi szereplõjének, akiket EU-s elõírás is

kötelez arra, hogy „mindent tudjanak”,

azaz a nyomonkövetést megoldják.
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Leegyszerûsíti a visszahívást

„Ez nem csupán úri huncutság. Egy ve-

või reklamáció során a felderítést és a

cselekvést teszi lehetõvé, illetve gyor-

sítja azt. Emellett a gyártók érdeke is,

hiszen egy jól dokumentált gyártási fo-

lyamat eredménye az, hogy a visszahí-

vásban részt vevõ termékek köre sokkal

hatékonyabban korlátozható a valóban

érintettekre. Nem kell találgatni, hogy

ki kaphatott a kérdéses áruból” – fog-

lalta össze a nyomonkövetés lényegét

Szabó Dániel, az M.I.T. Systems Kft.

marketing vezetõje. 

Tatai István, a Vonalkód Rendszerház

Kft. szerviz vezetõje azt tartotta fon-

tosnak kiemelni, hogy „a nyomonköve-

tés célja megmondani, hogy az egyes

élelmiszerek milyen alapanyagokból ké-

szültek, és milyen úton jutottak el a fo-

gyasztóhoz.” Rámutatott, hogy a rend-

szer kialakításához szükséges meghatá-

rozni az azonosítás módját, az ehhez

kapcsolódó adatrögzítõ eszközöket, a

tárolandó adatok körét, az adatfelvételi

pontokat, az adattárolás módját és az

információt feldolgozó kommunikációs

rendszerhez való kapcsolódást.

Gaizer Tamás, a Régens Zrt. logisztikai

rendszerek üzletág-vezetõje pedig úgy

fogalmazott, hogy a fejlett technoló-

giák az élelmiszer-nyomkövetésben –

végletesen leegyszerûsítve – két célt

szolgálhatnak. „Segítségükkel a folya-

mat szereplõi meggyõzõdhetnek arról,

hogy a végfelhasználó valóban a kívánt

terméket kapja, és a szállítás és raktá-

rozás során megõrizte eredeti állapo-

tát” – magyarázta a szakember. Felso-

rolta a legfontosabb eszközöket is, me-

lyekkel ez megvalósítható (lásd a kere-

tes írást).

Összekapcsolt adatbázisok

Most már tudjuk, hogy miért – és mi-

lyen szempontok alapján – szükséges a

nyomonkövetés, és megismertük a ren-

delkezésre álló eszközöket is. Vissza

kell térnünk azonban a már említett

háttér-rendszerekre, hiszen nélkülük az

összegyûjtött adatok aligha érnek vala-

mit. „A papíralapú adminisztráció után

egy egyszerû táblázatkezelõ már hatal-

mas elõrelépést jelent, de a szigetalkal-

mazások miatt az adatok „összeva-

dászgatása” még mindig idõigényes és

lassú” – mutatott rá Szabó Dániel.

A már régóta bevált vonalkód-technika (EAN-128 szab-

vány alkalmazásával) alkalmas a termékek történetének

gyártósorig történõ visszakövetésére. A technika hátrá-

nya, hogy a megfelelõ információtartalmú vonalkódok ál-

talában csak a rendelési egységcsomagokon szerepelnek, a

fogyasztóiakon nem. A megoldás ezért termék-visszahí-

vás támogatására alkalmas, a fogyasztó tájékoztatására

viszont nem (a polcra kitett árun általában már nincs

EAN-128 címke). 

A passzív RFID címkék elõállítási költsége „leért” abba a

nagyságrendbe, hogy akár alacsonyabb árú (néhány száz

forintos) termékek csomagolása is címkézhetõ. A címke

leolvasása és a fogyasztó tájékoztatása megoldható né-

hány, az eladótérben elhelyezett, viszonylag egyszerû

eszközzel. A technológia a várakozásoknál lassabban ter-

jed, feltehetõen nem elsõsorban a technikai költségek, ha-

nem a címkék felhelyezésének és nyomonkövetésének

munkaigénye miatt.

A hazai gyakorlatban még az RFID-nél is lassabban terjed-

nek a szállítás körülményeit nyomonkövetni hivatott szenzor-

technológiák. Lényegük, hogy az árut rádiófrekvenciás kom-

munikációra is képes eszközök kísérik, amelyek a szállítás

és raktározás ideje alatt folyamatosan mérik és regisztrálják

a környezeti paramétereket (pl. hõmérséklet), így nyomon-

követhetõ, hogy a szállítás közben nem állt-e be az áru mi-

nõségét befolyásoló állapot (fagyás/kiolvadás). A megoldás

alkalmazhatóságát az ára mellett még egy körülmény nehe-

zíti: biztosítani kell, hogy a logisztikai mûveletek során a

szenzor végig a vizsgált áru közelében marad.

A fenti megoldások egyike sem igazán mûködõképes fejlett

rendszerintegráció nélkül: mire az áru a gyártótól a polcra

kerül, 4-5 kézen is átmehet. A folyamat résztvevõinek hozzá

kell férniük az árut kísérõ információhoz, esetenként maguk is

tesznek hozzá az adatokhoz. Mindez viszont megköveteli a

folyamatban érintett vállalatok informatikai rendszerei közötti

folyamatos adatcserét.

Gaizer Tamás,

a Régens Zrt. logisztikai rendszerek üzletág-vezetõje
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„A nyomonkövethetõség alapját informatikai szempontból a

megfelelõen összekapcsolt adatbázisok jelentik, melyek tá-

rolják, visszakeresik, és elõállítják a kért adatokat” – állítot-

ta Steinbinder Romulus, a Synergon Retail Systems Kft. ügy-

vezetõ igazgatója. „A termelés, a beszállítók, a logisztikai

központok, valamint a disztribúciós pontok közötti infor-

mációáramlást – a megrendeléstõl a számlázásig – az EDI-

rendszerek, megoldások biztosíthatják. Mi mind a fizikai

nyomonkövetésre, mind pedig az ezt kísérõ – papírformá-

tumokat kiváltó – elektronikus módszerekre kínálunk meg-

oldást” – tette még hozzá. 

„A gyártási szakaszban a termék nyomonkövetése igényel

mobil adatgyûjtõ eszközt – az alapanyagok beszerzésétõl, a

félkész termékeken át, egészen a késztermék raktározásáig.

A folyamat lekövetése különféle adatok és vonalkódok

strukturált tárolását jelenti. Az informatika segítségével ez

leegyszerûsödik, az adatrögzítés pedig pontos és gyors lesz”

– sorolta Farkas Magdolna, a mobil eszközökre tervezett

egyedi szoftverek készítésével foglalkozó MOBISOL Kft. ke-

reskedelmi vezetõje. Ezután kitért arra, hogy az élelmiszer-

lánc további részein a mobil adatgyûjtõ eszközök miben se-

gíthetnek. Megemlítette a területi képviselõk munkáját, a

polci információk gyûjtését, a vevõi és kereskedõi elége-

dettség mérését, a visszáru és kompenzáció kezelését, vala-

mint a POS és POP anyagok nyomonkövetését és a terítõ-

autós munka támogatását.   

A megfelelõ vállalatirányítási rendszer

Ha már a mobil informatika segítségével megoldottuk az áru

útjához kapcsolódó információ automatizált gyûjtését – mely-

lyel a hibázások száma radikálisan csökkenthetõ –, és felké-

szültünk az adatcserére az élelmiszer-lánc többi szereplõjé-

vel – megteremtve az integráltságot –, akkor már csak egy, a

cégünk számára megfelelõ vállalatirányítási rendszerre van

szükség, mely természetesen „összefogja mindezeket”.

„A vállalatirányítási rendszerekkel szemben támasztott el-

sõdleges követelmény a hatékonyság növelése, valamint a

vállalatvezetés döntéseinek alátámasztásához szükséges

adatok, riportok naprakész rendelkezésre állása” – mondta

Wernitzer Éva, a ProgEn Kft. marketing és értékesítési veze-

tõje. Kiemelte, hogy mindig az adott ágazatban tapasztala-

tokkal rendelkezõ szoftverszállító partnert érdemes keresni,

aki iparági specifikumokat tartalmazó megoldásokat kínál. A

ProgEn Nagy Machinátor és sERPa integrált vállalatirányítási

rendszereirõl fontosnak tartotta elmondani, hogy moduláris

felépítésûek, azaz pontosan annyi modult kell, illetve lehet

megvásárolni, amennyire a vállalatnak valóban szüksége van.

„Az online megoldások a vállalatirányítási rendszerek eseté-

ben is egyre inkább elõtérbe kerülnek – például az ilyen rend-

szerrel mûködõ kiskereskedelmi egységek esetében, vagy a

mozgó értékesítést végzõ alkalmazottaknál. Az elõbb emlí-

tett két termékünkhöz természetesen ilyen megoldásokat is

kínálunk” – zárta hozzászólását.

Salgó Péter
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A világ egyik vezetõ kiskereskedelmi lánca, a francia

Carrefour olyan online megoldást fejlesztett ki, amely az

üzletekbõl, valamint az elosztó központokból lehetõvé te-

szi a termékek korábbinál hatékonyabb visszahívását. Az

Alertnet nevû megoldás átveszi a gyártók, elosztó közpon-

tok és üzletek közötti – jelenleg fax alapú – kommunikáció

helyét. Közvetlen kapcsolata van a Carrefour központjával,

és gyorsan elérhetõvé tesz az alkalmazottak és az üzleti

partnerek számára minden, a visszahívással kapcsolatos in-

formációt. „Ezentúl nagyon pontosan meghatározható

lesz, hogy melyik üzlet polcáról melyik terméket hívjuk vissza”

– mondta Ghislain Esquerre, a cég B2B igazgatója. Koráb-

ban a visszahívások az egész hálózatot érintették.

A „FAX-KORSZAK” UTÁN – EGY PÉLDA FRANCIAORSZÁGBÓL

„ A nyomonkövethetõség

alapját informatikai szempontból

a megfelelõen összekapcsolt

adatbázisok jelentik.




