
RAKTÁRMENEDZSMENT
A WÜRTH-TEL



2

A C-termékek olyan rezsianyagok, amelyek minden vállalatnál sokféle termékből tevődnek össze 
(pl. a DIN szabványos termékek). Másodlagosnak tűnhetnek, de valójában a végtermék szem-
pontjából ugyanolyan nélkülözhetetlenek, mint például egy főalkatrész. Tipikus tulajdonságuk az 
alacsony vásárlási érték és az aránytalanul magas beszerzési ráfordítás. A ténylegesen keletkezett 
költségeket gyakran mégsem veszik fi gyelembe.

Termékeinek átlagosan 50%-a C-termék. Ezek tiszta beszerzési költsége az összes beszerzési volu-
mennek csupán kb. 5%-a.

A WÜRTH EGYEDI IGÉNYEKRE SZABOTT SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL 
ÖNNEK A RAKTÁRMENEDZSMENT EGÉSZ TERÜLETÉN

MIT NEVEZÜNK C-TERMÉKNEK?

MIÉRT RAKTÁRMENEDZSMENT?
A C-termékek beszerzésénél csak kb. 20% esik a tulajdonképpeni áru bekerülési költségeire és mint-
egy 80% a beszerzési költségekre (készletgazdálkodás, rendelés, ár-összehasonlítások, raktározás 
és kivételezés). Ezt a 80%-ot (az áru bekerülési költségének a négyszerese) 
célozzák meg a Würth raktármenedzsmentre vonatkozó megoldásai.

MIÉRT A WÜRTH?MIT KÍNÁLUNK?
✓ Széleskörű, raktáron lévő C-termék választék.
✓  Az egyedi vevői igényeknek megfelelő és felhasználóorientált 

rendelési rendszer.
✓  Minőségi tanúsítványokkal elismert termékek, és szolgáltatá-

sok.
✓  Az egész országot lefedő értékesítési hálózat 

(7 shop + 170 területi képviselő).
✓  Rendszeres és szakszerű partnerkezelés a területi képviselő-

kön keresztül.
✓ Tanúsítványokkal igazolt környezetmenedzsment.
✓ Online katalógus, webshop

▪  Egyedi megoldások a C-termékek (rezsianyagok) beszerzé-
sére.

▪  Szolgáltatások a raktármenedzsment egész területén
▪  Szakértelem
▪  Állandó és mérhető megtakarítások
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MILYEN RENDSZEREK SEGÍTHETNEK A KÖLTSÉGEK 
CSÖKKENTÉSÉBEN?

ORSY POLC

ORSY - REND ÉS RENDSZER

Az ORSY polcrendszerünk a sokoldalúságán keresztül kínál 
Önnek egy méretre szabott, optimális raktározási megoldást. 

Bővebb információ: www.wuerth.hu/orsy.html

INTELLIGENS 
CSOMAGOLÁS
Egy kiemelkedő termék már 
a csomagolásnál kezdődik.

ETIKETT
Informatív, áttekinthető, praktikus 
és napra kész: 
Stick&Go, az intelligens csomagolási 
etikett a Würth-től

 Az ORSY® nem pusztán egy polcrendszer, hanem szolgáltatás és fi lozófi a, mely Part-
nereink hatékony készletgazdálkodását segíti. Az ORSY® (ORdnung+SYstem) rend és 
rendszer.

ORSY SCAN - EGYSZERŰ ÉS GYORS
Egy sokoldalú lehetőség egyénileg az Ön rendelési folyamatához igazítva és összeállítva

21 3 4Vonalkód beolvasása
A beszkennnelt vonalkódok 
beolvasása a számítógépbe.

Megrendelés elküldése, amiről 
azonnali visszaigazolást kap.

A WÜRTH leszállítja az 
árut és feltölti a polcokat.

WEBSHOP
A Würth Webshopja (http://webshop.wuerth.hu) az Interne-
ten keresztül hozzáférhető katalógus és rendelési rendszer, 
ami a legfrissebb információkat tartalmazza a termékkínálatról. 
Ezenkívül a platform lehetőséget nyújt a szkenneren keresztüli 
rendelés feladásra. Archívumot és árukosarat is generálhat.

PUNCH OUT RENDSZER
Punch Out rendszer lehetővé teszi cégünk online rendelési felü-
letének Partnereink vállalatirányítási rendszerébe történő integrá-
lását. A rendszer informatív, a legfrissebb termékleírások elérését 
biztosítja, egyszerűen kezelhető és biztonságos, a rendelések 
tartalmát több lépcsőben is lehet ellenőrizni. 
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▪ Mintegy 200 féle összeállítás ORSY 100-as készletből.
▪ Nagy teherbírású
▪ Biztonsági fogantyúval
▪ Rendkívüli szilárdság

ORSY® 100 - AZ APRÓ TÁRGYAK TÁROLÓRENDSZERE

A rend a műhelyben megkönnyíti a munkát, és időt spórol meg.

További információ: www.wuerth.hu/digitalis_termekprospektusok.html

TOOLSYSTEM - SZERSZÁMKÉSZLETEK

▪ Áttekinthető termékelhelyezés, gyors termékbeazonosítás.
▪ Nem telik el idő a kereséssel.
▪ Sok bővítési és variálható lehetőség.
▪ Széleskörű tartozékok számos funkcióhoz.

A Würth új TOOLSYSTEM szerszámkocsival és szortimentekkel kívánja vásárlói
igényeit minél sokrétűbben kielégíteni.

ORSY® BULL - MOBIL TÁROLÓRENDSZER

ELŐNY: A MODULÁRIS RENDSZER LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A FELHASZNÁLÓ 
EGYÉNI KÍVÁNSÁGAI SZERINT ÁLLÍTSA ÖSSZE SZERSZÁMKOCSIJÁT.

Ez az új mobil tárolórendszer, ami mindent felülmúl. Mindig és mindenhol:
• folyamatos használatra a műhelyben, raktárban vagy a munkahelyen
• berendezésként szervizautókba
• mobil műhelyként, vagy munkapadként építkezéseken, külső munkahelyeken

Az egyszerű és könnyű be- és kiszerelési lehetőségeinek köszönhetően az 
ORSY BULL nagyfokú sokoldalúságot és teljes mobilitást biztosít.
Az ORSY BULL-t megvásárolhatja az alkalmazási szempontok szerint négy 
praktikus variációban: felül nyitható, oldalt nyitható, fi ókos, vagy kombi láda.

Hihetetlen stabilitás, különleges sokoldalúság, tökéletes mobilitás



5

REFILLO - ÚJRATÖLTHETŐ PALACKOK
Biztonságos, takarékos, környezetbarát

Pénzt megtakarítani és a környezetet óvni. Az ezt célzó beruházások egy része hamar megtérülhet, pl. a kor-
szerű, biztonságos, hajtógázmentes, újratölthető rendszerekkel. A Würth Refi llo rendszere egy tökéletes megoldás 
a vegyi anyagok utántöltéséhez.
A hatóanyaggal és levegővel gyorsan és könnyen újratölthető fl akonok előnye: 
- Biztonságos
- Gyors
- Egyszerű
- Maximális hatékonyság és költségmegtakarítás
- Környezetkímélő, hulladéktakarékos

WÜRTH MAT - TERMÉKAUTOMATA

rendszer

A hatóanyaggal és sűrített levegővel manuálisan 
újratölthető fl akonok biztonságos és takarékos 
rendszere.

Töltés

rendszer

A hatóanyaggal és sűrített levegővel automa-
tikusan újratölthető fl akonok biztonságos és 
takarékos rendszere.

 biztonságos 
alkalmazása

A feltöltés 

 Megfelel a törvényi szabályozásnak:
•  CE jelzés, hasonlóan a gépek szabályozá-

sához
• Würth által biztosított azonossági nyilatkozat
•  Kezelési útmutató a beszereléshez és beüze-

meléshez szükséges adatokkal
 •  Földelő kábel az elektrosztatikus feltöltődés 

levezetéséhez

A

Mit nyújtunk Partnereinknek?
•  biztosítjuk a rezsianyagok tárolására alkalmas 

automatákat
•  az eddigi fogyási adatok alapján pontos szá-

mítást végzünk és felmérjük, hogy hány auto-
matára van szüksége

•  kimutatást végzünk, hogy milyen mértékű költségcsökkenés érhető el 
vállalatánál a rezsianyagok tekintetében

• telepítjük az automatákat
•  folyamatos készletellenőrzés mellett biztosítjuk az automaták rend-

szeres feltöltését
• riportokat készítünk a tranzakciókról
• számlázás napi / heti / havi fogyás alapján
• a berendezések felügyelete, karbantartása
• 30-50% rezsianyag felhasználás csökkenés

A rendszer legfőbb tulajdonságai és előnyei:
• hatékony, gyors eszközkiadási rendszer
• folyamatos eszközellátás, készlethozzáférés éjjel - nappal
• ellenőrizhető költségek
• online elérhető készletinformációk és statisztikai adatok
• adminisztrációs feladatok egyszerűsödése, megszűnése
• felhasználási mennyiség szabályozhatósága
• időmegtakarítás
• pazarlás csökkentése

A rendszer működése
•  A feltöltött automatából a dolgozók a rendszeresített belé-

pőkártyájuk segítségével bármikor eszközt vehetnek ki. A 
tranzakció rögzítésre kerül. Név szerint tudjuk ki, mikor, mit vett 
ki. Erről folyamatos riportokat küldünk.

•  A berendezést folyamatosan utántöltjük. Az 
elhasznált eszközöket napi / heti / havi fo-
gyás alapján egyeztetés után leszámlázzuk.

Milyen termékeket tud elhelyezni az 
automatában?
•  munkavédelem – kesztyű, füldugó, szemüveg, légzésvédő 

eszközök
• anyagmegmunkálás – fúrók, menetfúrók, megmunkáló lapkák
• kéziszerszámok – csipeszek, dugókulcsok

• vegyi termékek – ragasztók, rögzítők, sprayk
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KANBAN - LOGISZTIKAI RENDSZER

KANBAN SCAN

▪ Multifunkciós szkennelő adatátviteli modemmel.
▪ Szkennelési és manuális adatbeviteli lehetőség.
▪ 500 cikkszám/beolvasás tárolható.
▪ Digitális kijelzővel rendelkezik. 

Az Ön előnye:
 
▪ Az adatokat hosszú ideig tárolja (akár hónapokig).
▪  A megrendelést telefonvonalon keresztül lehet továbbítani a készülék segítsé-

gével (nem kell számítógéphez csatlakoztatni).
▪ Az elküldött adatok visszakereshetők. 

A csomagolás előnye:

▪ Vonalkóddal támogatott polcrendszerek 
▪ A felhasználáshoz igazodó szerelési és 
 raktározási helyekre történő szállítás 
▪ Just-in-Time ellátás a KANBAN rendszerrel 
▪ On-line kapcsolat 

ÚJDONSÁG! CPS®RFID RÁDIÓFREKVENCIÁS ADATÁTVITEL

Előnyök a vevőink számára:

▪ Nincs raktározás
▪ Szállítás közvetlenül a felhasználás helyére
▪ Nincsenek ajánlatkérések és megrendelések
▪ Nincs árubeérkezés és árumozgatás
▪ Nincs könyvelés
▪  A szállítólevelek és számlák ellenőrzése jelentősen 

leegyszerűsödik
▪ Nagymértékben csökken a beszállítók száma
▪ Egy kapcsolattartó személy minden problémára
▪  A felszabadult munkaidőt az alaptevékenységekre lehet 

összpontosítani

Egyedi igényeinek megfelelő ellátási rendszer, ami lehet teljesen automatikus és 
ún. félautomata is.

Egy sokoldalú lehetőség egyénileg az Ön rendelési folyamatához igazítva és 
összeállítva

------

------

100%-os 
áruellenőrzés 

kamerás ellenőrzéssel

Üres tárolódobozok 
összegyűjtése, 

adatok beolvasása

Megtöltött 
tárolódobozok

(W-KLT) leszállítása

Tárolódobozok 
polcra helyezése

Rendelésfeldolgozás
a logisztikai 
központban

Rendelés 
elküldése 

VEVŐ

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
WWW.WUERTH-INDUSTRIE.HU
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LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÍTKEZÉSEKEN
A Würth konténerrel a nagyobb volumenű építkezéseken biztosítani 
tudjuk a Würth termékkínálatát és szolgáltatásait. 
Ennek köszönhetően költséget és időt spórol meg a beszerzés gyor-
sasága miatt. 

Konténerükben a következő termékcsoportokat tudja 
megvenni: 
• rögzítéstechnika (dűbelek, ragasztók)
• kötőelemek (csavar, anyag, menetes szár)
• vegyi termékek (cinkspray, jelölő spray, tömítő anyagok, stb.)
• munkavédelmi termékek (sisak, cipő, szemüveg)
• szerszámok
• anyagmegmunkálás (fúrószárak, vágótárcsák)
• kisgépek (sarokcsiszoló, fúrógép)

KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁR
Egyedi megállapodás alapján lehetőség van raktárkészlet kihe-
lyezésre, így anyagi ráfordítás nélkül biztonsági árukészletet képez-
het. Igény szerint havi gyűjtőszámlázás lehetőségét is kínáljuk. 

ORSYMOBIL - JÁRMŰBERENDEZÉS

Nagyobb rend
A megfelelő tárolási módnak köszönhetően járműve rendezetté 
és áttekinthetővé válik.

Több hely
A variálható modulrendszernek köszönhetően megtaláljuk az 
Ön számára is a legjobb megoldást:  bőséges tárolóhely a 
járművében, a koff erek és a kis alkatrészek tárolására kialakí-
tott rekeszekkel és polcokkal.

Egy jól megtervezett járműberendezés nemcsak a hatékonyságot 
növeli, de hozzásegíti cégét a sikeres vállalkozásokra jellemző 
pozitív összkép kialakításához - hiszen rend a lelke mindennek, és ha 
ez az Ön járművére is igaz, akkor könnyebben, gyorsabban 
dolgozhat, megrendelői pedig elégedettebbek lesznek.

Az ORSYmobillal minden a helyére kerül. 

Bővebb információ: www.orsymobil.hu



Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: http://shop.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2014/01

A kiadványban megjelent termékek a termék-
fejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció 
jellegűek, a kiszállított áru színben és formában a 
megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
Jogi út kizárva.

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. 
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 6.
T/F +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T/F +36 76/777-277

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119. 
T +36 72/783-006

RAKTÁRMENEDZSMENT
A WÜRTH-TEL

WÜRTH MASTERrent 
gépfl ottabérlés
A WÜRTH MASTERrent elsődleges célja, 
hogy partnereink egyedi igényei szerint 
összeállított gépfl ottát, szervizellátást, 
futamidőt és pénzügyi konstrukciót tar-
talmazó szolgáltatást nyújtson.

Bővebb információ az alábbi címen érhető el:
www.wuerth.hu/prospektusok

facebook.com/wuerth.hungary


