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11  PPéénnzzüüggyy--sszzáámmvviitteell  

 

Pénzügy számviteli szolgáltatások logikai ábra 

A pénzügyi és számviteli terület központi eleme a Fıkönyvi könyvelési modul. A rendszer egyéb analitikus 
moduljai alapvetıen ezen az alrendszeren keresztül állnak kapcsolatban egymással. Az adatok integritásának 
biztosítása érdekében alapvetı szabály az, hogy minden analitikusan nyilvántartásba vett esemény automatikusan 
megjelenik a fıkönyvi könyvelésben is.  

A rendszer logisztikai moduljai szoros kapcsolatban állnak a pénzügyi-számviteli területtel, a kapcsolódás az 
egymásnak megfelelı logisztikai és pénzügyi analitikákon és közvetlenül a fıkönyvi könyvelésen keresztül valósul 
meg. A JD Edwards EnterpriseOne szolgáltatásainak teljes körő alkalmazása egy olyan ügyvitel lehetıségét 
teremti meg, amiben az anyagi folyamatok és a kapcsolódó pénzügyi és számviteli elszámolások azonos logika 
szerint, egymásnak teljes mértékben megfelelı módon és egyidejőleg zajlanak le. 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer nyitott felépítése lehetıvé teszi, hogy az aktuálisan alkalmazott tervezési 
rendszer számára szükséges alapadatok folyamatosan biztosíthatóak a mindenkori üzleti elvárásoknak megfelelı 
módon. 

Közvetlenül a rendszerbıl is nyerhetık különbözı egyeztetési célú részletes kimutatások és vezetıi információs, 
döntés elıkészítési célokat szolgáló összesített elemzések. Az adatok hozzáférése biztosított többszintő képernyıs 
lekérdezések és nyomtatott riportok formájában egyaránt. A standard lehetıségeken felül beépített lekérdezés és 
riport készítı eszköz biztosítja további - egyedi igények szerint kialakított – adat, információ szolgáltatások 
kialakítását. 

1.1 Fıkönyv 

Kiemelt szerepére való tekintettel, elsıként a fıkönyvi könyvelési modul ismertetése következik. Központi elosztó 
szerepénél fogva meghatározó az egész rendszer vonatozásában. Legfontosabb eleme az általa kezelt 
számlatükör, ami egyértelmően szemlélteti az adott gazdálkodó szervezet felépítését, elszámolási rendjét. 
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1.1.1 Számlatükör 
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A JD Edwards EnterpriseOne számlatükör felépítése hatékony, rugalmas eszközt biztosít arra, hogy az igényeknek 
megfelelıen a számviteli elszámolás egyidejőleg biztosított legyen összköltség és forgalmi költség szemléletben. A 
megvalósuló elszámolás alapján természetesen az igényelt eredmény kimutatások is minden korlátozás nélkül 
elkészíthetık. Ezt a rugalmas elszámolást egy korszerő, úgynevezett két számlasoros koncepció alkalmazásával 
oldja meg a JD Edwards EnterpriseOne. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a költségnem és 
költséghely/költségviselı szerinti könyvelés ugyanazon könyvelési tételekkel valósul meg, ellentétben a 
hagyományos kétszeres – négy számlasoros – könyveléssel. 

Az imént vázolt hatékony elszámolási rend megvalósulásához a JD Edwards EnterpriseOne a következı fontosabb 
elemekbıl építette fel a fıkönyvi számlák törzsadatát: 

Vállalat: Önálló jogi személyiséggel rendelkezı egységek meghatározását szolgálja, pl. erre a szintre tehetık az 
ágazatok. 

Szervezet: A klasszikus 6/7 elszámolásban szereplı költséghelyek és költségviselık határozhatók meg ezzel az 
elemmel. Alapvetı koncepcionális eltérés a hagyományos 6/7 elszámolással szemben az, hogy nem csak a 
költségek nyilvántartása bomlik fel követett és közvetlen költségviselık szerint, hanem a teljes elszámolás – 
bevételek, ráfordítások, költségek, esetleg az 1-4 számlaosztály bizonyos részei is – ezt a logikát követi. Ez a 
lehetıség kézenfekvı megoldást kínál az. igények szerint kialakítandó költség- és profitcentrumok 
nyilvántartására, ezen keresztül a költséghatékonyság és az eredményesség elvárt szinten megvalósuló 
elemzésére. 

Fıkönyvi számla, alszámla: A hagyományos fıkönyvi számla fogalommal azonos értelmezéső eleme a 
számlatükörnek, szerepe, funkciója külön értelmezésre nem szorul. 

A külsı környezeti elvárások, feltételek folyamatosan változnak. A belsı szervezeti, mőködési feltételek sem 
tekinthetık állandónak. A folyamatos változás komoly kihívást jelenthet egy vállaklozás életében, és ez vonatkozik 
a kiválasztott ügyviteli rendszer üzemeltetésére is. A JD Edwards EnterpriseOne hatékony eszközöket kínál erre a 
folyamatos kihívásra. A különbözı változások szükségessé tehetik, hogy egy korábban használt fıkönyvi számlát 
tovább részletezzenek, esetleg összevonjanak, vagy átszámozzanak. Az is valós igény lehet, hogy egy szervezeti 
egységet meg kell bontani, össze kell vonni, máshová kell csatolni a szervezeti felépítésben. Az is elképzelhetı, 
hogy minden változatlan marad, csak a kontrolling jelentések szerkezet módosul.  

Mindezen esetekre, és még számtalan egyéb változtatási igényre a JD Edwards EnterpriseOne hatékony választ 
kínál a folyamatos üzemeltetés akadályozása nélkül úgy, hogy a szükséges beavatkozást a kezelık is el tudják 
végezni. Néhány változtatási lehetıség olvasható az alábbi felsorolásban a teljesség igénye nélkül: 

� Költséghelyek, költségviselık – elszámolási egységek - végleges vagy idıleges lezárása 

� Fıkönyvi számlák végleges vagy idıleges lezárása 

� Új fıkönyvi számlák, elszámolási egységek felvitel 

� Meglévı elszámolási egységek és számlák tulajdonságainak módosítása – beleértve akár a fıkönyvi 
számlák számát is. 



JD Edwards funkcionális ismertetı 

� Elszámolási egységek és fıkönyvi számlák törlésére 

� Elemzési, kontrolling csoportosítási szempontok megváltoztatása 

Természetesen mindezen mőveletek jogosultságokhoz köthetıek, illetve törlésre csak akkor ad engedélyt a 
rendszer, ha az érintett egységekhez tartozó adatok elıször archiválásra, majd törlésre kerültek. A számlatükör és 
az önelszámoló egységek kezelését és karbantartását a JD Edwards EnterpriseOne rendszerben központilag 
ajánlott kezelni. 

Elemzések, összevont és részletes kontrolling információk hatékony elérést biztosítják az elszámolási egységekhez 
és fıkönyvi számlákhoz rendelhetı tulajdonságok. Ezek szabadon kialakítható csoportosítási szempontok – 53 
fajta – amik segítséget nyújtanak például az alábbi kimutatások elkészítése és rugalmas változtatása során: 

� Magyar számviteli elvek szerinti mérleg 

� Nemzetközi számviteli elvek szerinti mérleg 

� Magyar számviteli elvek szerinti eredmény kimutatás (forgalmi és összköltség) 

� Nemzetközi számviteli elvek szerinti eredmény kimutatás 

� Cash flow riportok 

� Likviditáselemzés 

� Tulajdonosi jelentések és kontrolling kimutatások 

1.1.2 Elszámolási egységek 

Az elszámolási egységek a jelenlegi számviteli fogalomkörbıl leginkább a költséghely és költségviselı 
fogalmaknak feleltethetık meg. A vállalat egy olyan jól körülírható elemét jelenti, aminek meghatározott 
tevékenységi köre van, és ezzel kapcsolatban az adott egységrıl elkülönített adatszolgáltatást kell biztosítani. 
Elszámolási egységnek tekintendı az eddigiek értelmében egy szervezeti egység, egy termékcsoport, projekt 
vagy bármi más olyan vállalati rész, amire bevételt, ráfordítást vagy költséget elkülönítetten kell kimutatni. 
Elszámolási egység lehet egy: 

� gyártó üzem, 

� karbantartó üzem, 

� gép vagy gépcsoport 

� termék vagy termékcsoport, 

� szervezeti egység, 

� vagy akár egy adott dolgozó is. 

1.1.3 Könyvelési idıszakok 

A standard 12 havi könyvelési periódus mellett a rendszerben 13. és 14. hónapok is definiálhatók a mérlegzárás 
korrekciós tételeinek vezetésére. Könyvelési idıszak váltásakor megkezdhetı az új idıszak könyvelési tételeinek 
feldolgozása anélkül, hogy az elızı hónap formális zárása megtörténne. A havi zárások rugalmasan 
feldolgozhatók, a záró könyvelések bármikor elvégezhetık.  

Az aktuális idıszakon kívüli dátummal rendelkezı könyvelési tételek rögzítésekor a rendszer elıre beállítható 
módon vagy figyelmeztetı üzenetet küld, vagy letiltja az adott tétel bevitelét. Az idıbeli engedélyek szabályozása 
tovább finomítható a felhasználókra vonatkozó jogosultsági beállításokon keresztül.  

Lehetıség van arra, hogy az egyes társaságokon belül külön kezeljük a fıkönyvi, a vevıi, és a szállítói modulok 
zárását. Az évzárás program a záró egyenlegeket automatikusan átviszi a következı évi nyitóegyenlegekbe. 

Egyes tevékenységek természetes velejárója lehet az, hogy egy termelési ciklus nem egy pénzügyi éven belül 
zajlik le. Ilyen esetben a JD Edwards EnterpriseOne lehetıséget ad arra, hogy a számviteli folyamatok pénzügyi 
évhez kötött mőködésével párhuzamosan az ilyen éven túl húzódó ciklusokat egy egységként kezelve, azokra 
terv/tény elemzéseket végezzenek, fedezetet és egyéb mutatókat számoljanak, akár tevékenység szerinti 
bontásban is. 
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1.1.4 Fıkönyvi tranzakciók kezelése 
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Az ábra vázlatosan szemlélteti egy fıkönyvi könyvelési tétel tartalmi felépítését. Az egyes könyvelési tételek 
minden esetben egy meghatározott vállalat, elszámolási egység fıkönyvi számla, alszámla azonosítással 
rendelkeznek. Ezen felül természetesen különbözı dátumok – pl.: könyvelési dátum -, szöveges hivatkozások is 
kapcsolódnak hozzájuk. A következı pontokban a könyvelési tételek néhány további fontos tulajdonsága 
olvasható. 

1.1.5 Mozgásnemek 

A fıkönyv tranzakciós tételei dokumentumokba rendezıdnek. A dokumentum típusa határozza meg, hogy az 
adott tranzakció milyen ismérvvel – mozgásnem - kerül be a fıkönyvbe. A rendszerben a igényeknek megfelelıen 
tetszıleges számú mozgásnem definiálható. 

A fıkönyvbe bekerülı tranzakcióknak két alapvetı állapota lehet, könyvelt vagy könyveletlen. A berögzített, de 
még el nem könyvelt tételek egyszerően törölhetık a rendszerbıl – amennyiben egyéb területekhez, például 
értékesítés – nem kapcsolódnak. A könyvelés megtörténte után automatikus sztornírozási lehetıséget biztosít a 
rendszer, nyomtalanul törölni ilyenkor már nem lehet. 

Az eddigi információk alapján javasoljuk, hogy a biztonságosabb visszakereshetıség érdekében csoportosítsa 
fıkönyvében a vegyes könyveléssel bekerülı tranzakciókat. Megkülönböztethetünk például bérfeladási, vegyes 
banki, korrekciós, átterhelési, vagy adó tételeket. Mivel ezen információk a fıkönyvben is szerepelnek, a 
számlatükör bontása nélkül újabb elemzési dimenziót határozhatunk meg.  

1.1.6 Kötegek 

A dokumentumok tetszés szerinti feldolgozási egységekbe – kötegekbe - sorolhatók, biztosítva ezzel a feldolgozás 
és visszakeresés egyedi igények szerint történı kialakítását. Egy vevıi számla például egy dokumentumnak 
tekinthetı, amelynek több tétele lehet. Egy vagy több vevıi számla alkothat egy köteget. A kötegek, a 
dokumentumok, vagy akár a tranzakciós tételek bármely ismérvük szerint visszakereshetık, csoportosíthatók.  

1.1.7 Egyéb tulajdonságok 

Amennyiben egy adott gazdasági esemény tárgyi eszközökhöz kapcsolódik – például egy értékcsökkenés vagy 
egy javítási, karbantartási költség elszámolása -, a könyvelési tétel tartalmazza a kapcsolódó eszköz azonosítóját 
is. Ez ellenırizhetı, automatikus kapcsolódást biztosít az eszközök analitikus nyilvántartása felé. 

Az idıbeli elhatárolások kezelését teszi egyszerőbbé az automatikusan visszakönyvelıdı feladások létezése. Ezek 
olyan könyvelési tételek, amiket a JD Edwards EnterpriseOne a következı elszámolási idıszakban automatikusan 
visszafordít. 
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Áfa tartalmú vegyes feladások teszik lehetıvé az olyan elszámolások egyszerő kezelését, amelyeknek van áfa 
tartalmuk, de nem kapcsolódnak folyószámlához. Ilyen lehet például egy eseti készpénzes számla. Az ilyen 
feladások fıkönyvi könyvelése mellett a rendszer az analitikus áfa nyilvántartást is vezeti. 

1.1.8 Fıkönyvi feladások keletkezése 

A fıkönyv, amint azt az összefoglaló ábránk is mutatja, a gazdasági eseményektıl függıen különbözı helyekrıl 
kapja az adatokat. 

1.1.9 Bér adatok 

Általában a bérfeladások egy bérszámfejtı rendszerbıl, standard interfészen keresztül kerülnek a fıkönyvbe. Ezek 
a feladások havonta egyszer, a hónap elején történnének az elızı idıszakra vonatkozóan. A JD Edwards 
EnterpriseOne rendszer képes arra, hogy a jelenleg használt könyvelési dimenziókon kívül kezelje a dolgozónkénti 
megbontást is. Ez lehetıséget biztosítana a közvetett költségek ilyen irányú elemzésére. 

A hazai gyakorlat szerint a nemzetközi standardokon alapuló megoldások a bér és munkaügyi feladatokat nem 
tőzték ki célként a nemzeti lokalizációkkal kapcsolatban (ÁFA, számlázás, stb.), mivel az ezekkel kapcsolatos 
szabályozók nagyon eltérık az egyes országokban, valamint kezelhetetlenül gyorsan változnak.. Ezt áttekintve a 
fejlesztık és a képviselı cégek látják azt, hogy mindent arra kell bízni, aki az adott területen a legjobb, vagyis a 
hazai bér és munkaügyi szoftvergyártókra.  

Az e-Best javaslata is minden esetben az, hogy ha jól megfogalmazott elvárások léteznek e területen, akkor meg 
kell vizsgálni az esetlegesen a cégnél létezı megoldást, és amennyiben az a belsı szakmai vizsgát sikerrel vette, a 
JD Edwards rugalmas felületén keresztül kapcsoljuk össze az elszámolásokat végzı funkciókkal (standard fogadó 
felület: részletes vagy összesített bér feladások fogadására). 

1.1.10 Vevı analitika adatok 

A vevıi számlákkal kapcsolatos könyvelési tranzakciók a vevıi folyószámlákon keresztül kerülnek a fıkönyvbe. Az 
ezekbıl érkezı információk alapján kerülnek kontírozásra a vevıi számlához kötıdı könyvelési tételek, mint 
például a vevı, az ÁFA, az árbevétel, az ELÁBÉ, a jutalék, vagy a készlet. A feladások tartalmát elıre 
meghatározott automatikus könyvelési utasítások határozzák meg. 

1.1.11 Szállító analitika adatok 

A szállítókkal kapcsolatos könyvelések a JD Edwards EnterpriseOne rendszer automatizmusain keresztül kerülnek 
a fıkönyvbe. A fıkönyvi tranzakciós állomány eltárolja a partnerek azonosítószámát is, így a fıkönyv és az 
analitika könnyen összehasonlítható, egyeztethetı. 

A fıkönyvi számlák beállíthatók mind a vevıi, mind a szállítói oldalon úgy, hogy csak az analitikákból érkezı 
feladásokat fogadhassák. Így biztosítható a folyószámlák és a fıkönyv egyezısége. 

1.1.12 Bank, pénztár adatok 

A banki, pénztári könyvelési tranzakciók kétféleképpen kerülhetnek a fıkönyvbe: egyrészt analitikákhoz 
kapcsolódóan, másrészt vegyes könyvelések útján. Az analitikákhoz kapcsolódó banki, pénztári tranzakciók 
fıkönyvi kapcsolatukat tekintve teljesen azonosak a folyószámlákat érintı tranzakciókkal. A vegyes banki, 
pénztári tételek könyvelése csak kontírozásukban tér el az egyéb fıkönyvi vegyes tételektıl. 

1.1.13 Tárgyieszköz adatok 

A tárgyi eszköz modul fıkönyvi feladásai a beépített automatikus könyvelési utasításokon keresztül történnek. 
Ilyen könyvelési tételek például az értékcsökkenések, a kivezetések, az áthelyezések, vagy az aktiválások fıkönyvi 
elszámolása.  

1.1.14 Készletmozgások 

A készletgazdálkodás fıkönyvi feladásai a beépített automatikus könyvelési utasításokon keresztül történnek. 
Jelentıs részük egyéb logisztikai és termelési eseményekhez – beszerzés, értékesítés, felhasználás, … - kötıdıen 
keletkeznek. 
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1.1.15 ÁFA kezelés 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer a magyar törvényi szabályozásoknak megfelelı ÁFA analitikát és ÁFA 
bevallási rendszert vezet. Ebbe természetesen beletartozik az önellenırzések kezelése, a különbözı analitikus és 
fıkönyvi egyeztetések lehetısége és az analitikusan dokumentált, a mindenkori változásoknak megfelelı 
visszaigénylési rendszer is. 

1.1.16 Vegyes könyvelések 

Minden olyan gazdasági eseményt, amelyet a fent említett megoldások nem fednek le, vegyes könyvelési 
tranzakciókkal lehet rögzíteni a fıkönyvbe. Ilyenek lehetnek például a korrekciós könyvelések, vagy egyes adó 
tételek. 

A gyakran használt vegyes könyvelési feladatokhoz kontírozási modelleket készíthetünk. Ezek bármikor 
elıhívhatók és felhasználhatók, meggyorsítva és egyszerőbbé téve a standard kontírozási tételek rögzítését. 
Lehetıség van továbbá ismétlıdı könyvelési tételek meghatározott idıközönkénti automatikus újragenerálására. 
Idıbeli elhatárolásokat is rögzíthetünk a rendszerben oly módon, hogy a következı idıszak elején a program 
automatikusan visszakönyvelje az érintett tételeket.   

1.1.17 Lekérdezések, riportok 

A fıkönyvi tranzakciókról számos azonnali képernyıs lekérdezés érhetı el. Ezek általában többszintő lekérdezést 
tesznek lehetıvé. Összesítı fıkönyvi adatokból kiindulva eljuthatunk akár egy tranzakció keletkezésének forrásáig 
is. Például egy vállalati szintő árbevételbıl kiindulva eljuthatunk egy adott vevı folyószámlájának meghatározott 
tételéig, innen pedig továbbléphetünk a kapcsolódó vevıi rendelésig, amiben már cikkeket, mennyiségeket 
egységárakat és egyéb részletes adatokat láthatunk. 

A rendszer standard riportjai rugalmasan alakíthatók az igények szerint. Az induláskor javasoljuk felhasználókra 
szabott riportváltozatok létrehozását, hisz ezáltal mindenki az elvárásainak megfelelı rendezettségben és 
részletezettségben láthatja az információkat, függetlenül attól, hogy egy standard riport mőködik a háttérben. 
Mindemellett a JD Edwards EnterpriseOne riportíró eszközével akár teljesen testre szabott jelentések is 
készíthetık komolyabb programozási ismeretek nélkül  

1.2 Kontrolling 

A rendszerben a kontrolling szempontoknak megfelelı funkcionalitás több szinten jelentkezik: 

� A JD Edwards EnterpriseOne rendszer analitikáiból: analitikus listák, lekérdezések formájában, mint 
például folyószámlák, készletnapló, készletegyenlegek, rendelési állományok stb. Ezekbıl az 
állományokból tetszıleges csoportosításban kérhetıek le az információk a rendszer csoportosítási 
kódjainak segítségével. 

� A fıkönyvi struktúrák mentén: elszámolási egységek, fıkönyvi számlák, fıkönyvi kartonok, 
felosztások – pótlékolások -  

� Kontrolling kódok használata a rendszer elkülönített és analitikusan táplált kontrolling modulja 
segítségével 

A teljes kontrolling funkcionalitás segítségével lehetıségeket lehet valóra váltani 

� Vevı és termékcsoportok, vevık és cikkek eredményességének, fedezetének elemzése 

� Költség és profitcentrumok kialakítása, vizsgálata tehát például szervezeti egységek mőködési 
költségének, eredményének elemzése – például egyes jól elkülönült boltok vizsgálata – 

� Kalkuláció elkészítése, mind számvitel, mind annál szélesebb látókörő kontrolling, menedzsment 
szempontból 

� Terv és tényadatok összevethetısége, elemzése – eltéréselemzés - 

 

Tekintsük át röviden a vázolt lehetıségeket és eszközöket. 
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1.2.1 Elszámolási egységek 

Az elszámolási egységek a jelenlegi számviteli fogalomkörbıl leginkább a költséghely és költségviselı 
fogalmaknak feleltethetık meg. A vállalat egy olyan jól körülírható elemét jelenti, aminek meghatározott 
tevékenységi köre van, és ezzel kapcsolatban az adott egységrıl elkülönített adatszolgáltatást kell biztosítani. 
Elszámolási egységnek tekintendı az eddigiek értelmében egy szervezeti egység, egy termék vagy árucsoport, 
projekt vagy bármi más olyan vállalati rész, amire bevételt, ráfordítást vagy költséget elkülönítetten kell kimutatni. 
Elszámolási egység lehet egy: 

� szervezeti egység 

� termék vagy termékcsoport 

� bolt 

� gép vagy gépcsoport 

� gyártó üzem 

� karbantartó üzem 

� vagy akár egy adott dolgozó is. 

1.2.2 Kontrolling kódok 

Minden egyes tranzakcióhoz – akár automatikusan is – kontrolling kódokat rendelhetünk, amelyek elkerülhetıvé 
teszik a számlatükör szükségtelen felduzzasztását. Dolgozók, termékcsoport, projekt és egyéb elemzési 
dimenziókat ezen kódokban lehet eltárolni. A kontrolling kódok megadása történhet automatikusan - pl. vevıszám 
továbbítása kontrolling kódként az értékesítés árbevételének könyvelése során - vagy kézi úton. A kézi rögzítés 
során az egyes fıkönyvi számlákra ellenırzési szabályok adhatóak meg a téves adatbevitel elkerülésének 
megelızésére.  

A kontrolling kódok szerinti elemzések akár képernyıs lekérdezéseken is elérhetık. A ismertetett megoldási 
javaslat célja, hogy gyorsan és könnyen hozzáférhetı információkhoz lehessen jutni a rendszerbıl például egy 
értékesített termékkel, áruval, értékesítési régióval, vevıcsoporttal vagy vevıvel kapcsolatos árbevételrıl és 
ráfordításokról. A kontrolling kódok tehát az elszámolási egységeknél, mélyebb bontású információt képesek 
gyorsan biztosítani, akár cikk vagy vevı szinten. Segítségükkel könnyen és gyorsan elemezhetı a fedezet, 
eredményesség. 

1.2.3 Tervezés 

JD Edwards EnterpriseOne tervezési szolgáltatása lehetıvé teszi a költségvetés gyors elkészítését, és annak 
folyamatos aktualizálását, akár több évre elıre is. A tervezés történhet fıkönyvi számla, vagy elszámolási egység 
szinten. A tervadatok akár éves, akár havi értékben megadhatók. Az éves tervadatok szezonális minták alapján 
automatikusan feloszthatók a könyvelési idıszakok között.  

Amennyiben a szezonális ingadozások alkalmazhatóságának nagy jelentısége van, (a költségek felmerülésének és 
a kapcsolódó bevételeknek nagymértékben eltér az idıbeli felmerülése), akkor ennek megfelelıen a tervezés 
során komoly hangsúlyt kell fektetni a megfelelı szezonális eloszlás kialakítására. Az éves tervadatok szezonális 
mintáinak kialakításával a tervinformációk – pl. árbevétel, ráfordítások – olyan módon is megtervezhetıek, hogy 
az adott termék-, árucsoport éves tervét a rendszer a szezonalítást reprezentáló minta kód alapján lebontja az 
egyes pénzügyi idıszakokra, hónapokra. 

A nagyobb társaságok mőködését támogatva a tervezés egyes szakaszaihoz kötıdı tervadatok – mint az igényelt, 
a jóváhagyott, és a végleges összegek – mindegyike rögzíthetı. A tervadatok külön karton típuson – de a 
tényadatokkal azonos szerkezetben - kerülnek nyilvántartásra, lehetıvé téve azonnali összehasonlító és elemzı 
lekérdezések futtatását, illetve riportok generálását mind havi, mind göngyölített szinten. Terv kartonokból a 
rendszerben tetszıleges számú képezhetı, ami lehetıvé teszi egyszerre több tervvariáns kezelését, 
nyilvántartását és a tényadatokkal való összevetését mind képernyıs, mind papírformátumú lekérdezéseken. 

A terv-tény összehasonlítások a következı dimenziók mentén valósulhatnak meg: 

� Vállalat 

� Elszámolási egység 

� Fıkönyvi számlák és ezek különbözı szintjei / pl. összes költség, anyagjellegő ráfordítások, 
anyagköltségek, alapanyagköltségek / 
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PARTNERTÖRZS 

CÍMADATOK 
EGYEDI AZONOSÍTÓ,  
ADÓSZÁM, ... 

 
SPECIFIKUS ADATOK 
 PARTNER TÍPUS ALAPJÁN 

 
KIEGÉSZÍTİ ADATOK  

KI-KICSODA, 
TELEFONSZÁM, 
KONTAKT SZEMÉLY, 

 

BANK INFORMÁCIÓK, ... 
 

KÜLSİ 
FORRÁSOK 

BANK / PÉNZTÁR  

FOLYÓSZÁMLA 

FİKÖNYV 

 

� Elemezı kódok 

� Kontrolling kódok 

A menedzsment a különbözı módszerekkel kialakított költségvetési modelleket „mi lenne, ha...” elemzésekkel 
felülvizsgálhatja. Költségvetési adatokból tervezett eredmény kimutatás, vagy hosszabb távú likviditás elırejelzés 
is készíthetı, amelyek alapján látható, hogy hol van szükség további módosításokra. 

Az idı elırehaladásával - idıszakról idıszakra - egyre több tényadat jelenik meg a rendszerben. Ez természetesen 
kínálja azt a lehetıséget, hogy a terv és tényadatok együttes figyelembevételével várható értékeket generáljunk. 
Ezt a rendszer standard eszközökkel biztosítja. 

A tervezés hatékony segítséget biztosít a költségekkel való gazdálkodás során is. Az egyes szervezeti egységek, 
tevékenységek vonatkozásában megadhatók a tervezés során a felhasználható költségkeretek. A gazdasági 
események folyamatos feldolgozása során szembe lehet állítani a ténylegesen felmerült költségeket a jóváhagyott 
keretekkel. Amennyiben kerettúllépés lép fel, a rendszer megfelelı eszközöket biztosít ennek idıben történı 
felismerésére, és a szükséges lépések megtételére, vagyis letiltható az adott költségnem további terhelése a 
konfliktus feloldásáig. 

A tervezés során grafikus eszközök is igénybe vehetık. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer tervezési funkciója 
és az MS EXCEL között „élı” kapcsolat hozható létre. Ez például azt jelenti, hogy a JD Edwards EnterpriseOne 
adatbázis és egy EXCEL munkafüzet egyszerre „látja” a tervadatokat. Az EXCEL munkafüzetben grafikus formában 
megjelenített értékek egyszerő „egér húzogatással” olyan formára hozhatók, ahogy azt a tervezı látni szeretné, 
ezzel egyidejőleg a JD Edwards EnterpriseOne adatbázisban a megfelelı számszerő értékekre frissülnek a 
tervadatok. 

1.2.4 Allokáció 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszerben akár teljes önköltségig lehet képezni az utókalkulált önköltséget. Ez 
azzal jár, hogy a közvetett költségeket pótlékolás útján lehet kalkulációs egységekhez rendelni. A megoldási 
javaslat része a JD Edwards EnterpriseOne allokációs funkciójának használata, amely lehetıséget biztosít a 
fıkönyvi tranzakciók során rögzített ismérvek szerinti utólagos felosztások kezelésére százalékos vagy változó 
alapon. Vetítési alapul szolgálhat például az értékesítés árbevétele, munkaórák száma, alapterület stb.  

A felosztások egymásra építhetıek és láncokba főzhetıek, tehát ilyenkor az egymást követı felosztások az elızı 
felosztás által képzett adatokat hasznosítják / pl.: társüzemi, segédüzemi költségek felosztása /.  

A felosztások segítségével pl. egy központi szervezet költségeit ki lehet terhelni az egyes értékesítési egységekre 
majd az elszámolási egységek mentén lehetıvé válik azok eredményességének vizsgálata a felosztások után. 

1.3 Partner adatbázis 

A JD Edwards EnterpriseOne 
partnertörzse egy olyan rugalmas 
központi nyilvántartás, amely a 
klasszikus partnertörzs adatok mellett 
lehetıséget nyújt egyéb törzsadatok 
tárolására is. Ennek értelmében a 
pénzügyi rendszer képes olyan adatokat 
is ellenırzött módon kezelni, amelyeket 
egyébként csak az adott integrált 
rendszer egyéb moduljainak egyidejő 
bevezetése tett volna lehetıvé, vagy 
teljesen megoldhatatlan lett volna. 

A partnereket a rendszer egy egyedi 
azonosítószámmal látja el. Fontosnak 
tartjuk, hogy minden partnerhez 
rögzítve legyen annak adószáma, mert 
a rendszer ezen adat ellenırzésén 
keresztül biztosíthatja egy adott partner többszöri bekerülésének kizárását.  

A szokásos törzsadatokon kívül egyéb vevı-, illetve szállító specifikus információk is rögzíthetık. Így például a 
partnerek bankszámláinak, kapcsolattartóik adatainak, a vonatkozó telefonszámok, a szállítási és levelezési címek, 
vagy a telephelyek adatai, valamint az automatikus könyvelési tételek generálásához leggyakrabban használt 
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fıkönyvi és ÁFA azonosítók, a fizetési, hitel és behajtás kezelési információk. Mindezeken felül számos egyéb, 
fontosnak ítélt egyedi adat tárolható.   

A partnertörzs hierarchikusan építhetı, így a több telephellyel, illetve több önálló szervezeti egységgel rendelkezı 
partnerek – például hálózatok - a rendszer által felkínált szülı-gyermek kapcsolatok definiálásával részletesen 
nyilvántarthatók. Ez a jövıben lehetıséget biztosít, hogy forgalmi kimutatások és elemzések készülhessenek mind 
az egész hálózatra, mind az elemi egységekre vonatkozóan. 

A partnerek tetszılegesen kategorizálhatók a hozzájuk kapcsolódó csoportosítási ismérvek szerint, lehetıséget 
teremtve az egyedi lekérdezési igények kielégítésére. Jelenlegi információink szerint szükséges lenne például a 
partnerek csoportosítása kereskedelmi körzet, és az ISO minısítés alapján. 

Abban az esetben, ha a közvetett költségeit munkavállalói szinten is elemezni kívánjuk, akkor rögzíteni lehet a 
partnertörzsbe az alkalmazottakat is. Ezzel lehetıségük nyílik ellenırzött módon, kontrolling kódként felhasználni 
dolgozóik azonosítóját bármely tranzakcióhoz kötötten. Így – a személyhez köthetı kiadásokat, mint például a 
bér, a gépkocsi, az oktatás, vagy a mobil telefon költségeket nyomon követve – kimutatásokat készíthet arról, 
hogy mennyibe kerül egy-egy alkalmazott. 

1.4 Szállítói folyószámla kezelés 

A szállítói számlák rögzítésére többféle módszert kínál a JD Edwards EnterpriseOne. Ezek egyidejőleg használatba 
vehetık, és a kapcsolódó ügyvitelnek kell rendelkeznie arról, hogy az adott számla jellegétıl és a belsı ügyviteli 
szabályoktól függıen egy konkrét esetben milyen módszert kell alkalmazni. A lehetséges beviteli módszerek a 
következık: 

Igazolt költségszámla: Amennyiben a számla beérkezésekor azonnal igazolt – és kontírozható -, rögzítése egy 
lépésben megtörténhet. 

Költségszámla iktatással: A számlát ebben az esetben elıször nyilvántartásba veszi a rendszer, majd az 
igazolást követıen történik meg a megfelelı költségnemekre kontírozás. Olyan számlák esetén alkalmazható, 
amiknek nincs beszerzési rendelés kapcsolatuk, tehát a teljesítés igazolása nem a rendelésre történt 
bevételezéseken alapul. A számla iktatásakor megadható az igazoló személye, ami a késıbbi feldolgozást – 
igazolást – szabályozottá teszi. 

Készletet érintı számlák: Az ilyen jelegő számlák felvitele történhet úgy, hogy a kapcsolódó bevéthez 
rendelten azonnal igazolt tételként jelenik meg, de ebben az esetben is választható a kétlépcsıs – iktatás/igazolás 
– módszer. Az igazolás természetesen ebben az esetben a megfelelı bevételezésekkel szemben történik. 

A választott módszertıl függetlenül a JD Edwards EnterpriseOne folyamatosan biztosítja a fıkönyvi nyilvántartás 
és a folyószámla egyezıségét. 

A fenti tranzakciókhoz minden esetben számos speciális információ kapcsolódik. Ezek egy része automatikusan a 
partnertörzsbıl érkezik – mint például a fizetési információk, a pénznem, a fıkönyvi csoport, az adókulcs, vagy a 
bankszámlaszám –, amelyek természetesen tranzakció szinten módosíthatók. Egyedi információk rögzítéséhez 
számos adatmezı áll rendelkezésre, legyen szó kontrolling kódokról, vámhatározat számról, alkalmazottakról, 
tárgyi eszköz-azonosítóról, vagy a tranzakció tartalmáról.  

Példaként álljon itt a szállítói számlák egy felosztási lehetısége: 

� Belföldi anyag jellegő számlák 

� Import anyag jellegő számlák  

� Belföldi szolgáltatások 

� Importszolgáltatások 

� Szállítói elılegek 

� Vám határozatok 

Az említett mozgásnemek (dokumentum típusok) mind a lekérdezéseknél, mind a kimutatásoknál elkülöníthetık. 
Ezek az elemzési szempontok a fıkönyvben is megjelennek. 

A szállítói számlák rendezése az automatikus kifizetés, valamint a bankkivonat kezelés funkciókban biztosított, 
amelyeket a „Cash Management” fejezet részletez. A részletfizetés, valamint a fizetések automatikus 
összepontozása egyszerően és rugalmasan kezelhetı.  

A szállító folyószámlákon a pl. egy csoport tagjai – a megfelelı jogosultsági beállítások mellett – csak a saját 
tételeikhez férnek hozzá, a lekérdezések és a kimutatások is ezekre a tranzakciókra korlátozódnak. Több 
társasággal kapcsolatban álló szállítók esetén így külön folyószámlák nyitása nélkül is maximálisan elkülönült 
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tranzakció kezelés lehetséges. A szállító folyószámláról partnerenkénti, összegzett és tételes, normál vagy 
korosított, devizás és forintos értékekben lehet listákat és információkat lekérni. 

1.5 Vevıi folyószámla kezelés 

 

 

VEVİ 

Számlák 
nyomtatása 

FİKÖNYV 

BANK / PÉNZTÁR

Vevıi 
kifizetések  

ON-LINE LEKÉRDEZÉSEK, RIPORTOK 

Hitel- és behajtás kezelés 

Vevı folyószámla 

 

 

 

A folyószámla tranzakciók vagy a rendszer értékesítési moduljából érkeznek, vagy ennek hiányában – amikor még 
csak a pénzügy és számvitel indult el – kézzel rögzíthetık. A vevıi folyószámlákra a tételek már kontírozottan 
kerülnek fel, így az analitika-fıkönyvegyezıség folyamatosan biztosított. 

A vevıi számlák rendezése a bankkivonat kezelés funkcióban biztosított, amelyet a „Cash Management” fejezet 
részletez. A részletfizetés, valamint a fizetések automatikus összepontozása egyszerően és rugalmasan kezelhetı. 

A vevıi tranzakciókról bármely ismérv szerint számos azonnali képernyıs lekérdezés érhetı el. A vevıi állomány 
értékelését különbözı részletes és összevont statisztikai adatok segítik, mint például a havi csúcsegyenlegek, a 
havi forgalmi adatok, vagy az átlagos késedelmi adatok, illetve a vevık ABC kódok szerinti besorolása, pl. 
forgalom vagy fedezet alapján. Vevıi számlaállományról a standard kimutatások – mint például folyószámla 
egyenlegek, részletes listák, nyitott tételek, lejárt követelések, korosítási listák – rugalmasan alakíthatók az. 
igények szerint, ezen túlmenıen a JD Edwards EnterpriseOne riportíró eszközének segítségével akár teljesen 
testre szabott jelentések is készíthetık. 

1.5.1 Hitel és behajtás kezelés 

A vevıanalitika funkcionalitását egy igen kifinomult hitel- és behajtás kezelési szolgáltatáscsomag is gazdagítja. A 
vevıkhöz hitelkeret – kinnlevıségi limit – kapcsolható, ez biztosítja, hogy az adott vevı kinnlevıségei ezt a 
korlátot csak jóváhagyás esetén léphetik túl. A hitelkeret túllépése esetén tetszılegesen lehet választani, hogy 
csak a hitelkeret felemelésével lehessen a kiszállítást és a számlázást lehetıvé tenni, vagy esetleg engedélyezni 
lehessen külön egyedi rendeléseket is .  

A hitelkeret figyelésének mőködése beállítható úgy, hogy az elvárásoknak megfelelıen pl. csak a hitelkeret 
emelésén keresztül lehessen a folyamat letiltását feloldani. 

A lejárt, nyitott vevıi tételekrıl bármely idıpontban és bármely idıpontra vonatkozóan korosítási lista készíthetı, 
vagy akár azonnali képernyıs korosítási lekérdezés alkalmazható..  

A rendszerben automatikusan egyenlegközlı levél, fizetési felszólítás, valamint késedelmi kamat számla 
generálható. Az alkalmazott vevıkezelési szabály a felszólító levél szövegétıl kezdve a késedelmi kamat 
nagyságáig számos paraméteren keresztül, akár vevınként is definiálható. A felszólítások kiküldéséhez, valamint 
a késedelmi kamatok felszámításához jóváhagyási fázis rendelhetı. A késedelmi kamat tételek folyószámlán és 
fıkönyvben történı rögzítése automatikus, természetesen a magyar számviteli elıírásokhoz igazodva. 

A késedelmi kamat kezelésének sok helyen fennálló gyakorlata szerint a kamatfelszólításokra – azok késedelmes 
teljesítése esetén – a normál számlákkal egyezı módon késedelmi felszólítást – kamatos kamatot – számolnak fel. 
A JD Edwards EnterpriseOne rendszer szolgáltatásai ezt a megoldást a továbbiakban is lehetıvé teszik. 
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Amennyiben bizonyos vevık meghatározott tételeivel kapcsolatban teljesen egyedi elbírálásra van szükség, a 
rendszer ezt is lehetıvé teszi. 

A folyószámla nyilvántartás szolgáltatásai közé tartozik a vevıkhöz köthetı történeti állomány használata is. 
Ebben az állományban minden, az adott vevıre vonatkozó esemény naplózásra kerül, így a számára küldött 
dokumentumok (felszólító levél, késedelmi kamat, stb.), de itt lehet nyilvántartani olyan személyes jellegő 
információkat is, hogy az adott partnerrel folytatott vacsora során milyen információk hangoztak el. Ezek az 
információk bármikor visszakereshetıek, de típusától függıen jogosultsági rendszerhez köthetı. 

A rendszerben lehetıség van fizetési és egyéb, a partner által tett ígéretek nyilvántartására is. A nyilvántartásba 
vett ígéretek esedékességére a rendszer automatikusan figyelmeztet. 

1.5.2 Kompenzáció 

A közös vevıi és szállítói partnertörzs lehetıvé teszi a kompenzációs tételek egyszerő és gyors rögzítését, melyek 
nyomán az érintett vevıi és szállítói folyószámlák automatikusan aktualizálódnak. A kompenzálást a JD Edwards 
EnterpriseOne rendszer céllistával is támogatja a könnyebb lebonyolítás érdekében, melyen feltőnteti az érintett 
vevık-szállítók egyenlegeit. A termeltetés pénzügyi elszámolása, nyilvántartása során szintén hatékony 
támogatást jelent a lehetıség, miszerint a szerzıdött partner kötelezettségei és követelései egyszerően 
szembeállíthatók egymással akár elszámoláskor, akár bármely más tetszıleges idıpontban. 

1.6 Cash Management, Bankok, bankszámlák kezelése 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer biztosítja a bankkivonatok automatikus feldolgozását. Ez magában foglalja 
a ki- és befizetések kezelését, valamint a bankkivonatok rögzítését.  

A szállítói kifizetések folyamata már a szállítói számlák rögzítésénél kezdetét veszi. A szakembereknek a szállítói 
számlák rögzítésénél meg kell vizsgálni, hogy a szállító melyik bankszámlaszámára hivatkozott, és el kell dönteni, 
hogy ennek a számlának majdani kifizetése szempontjából a számlabefogadó melyik bankja az elınyös. A 
számlához rögzített bankszámlaszám tetszılegesen mozgathatóak egyik bankszámláról a másikra bármennyiszer 
egészen a számla a kifizetéséig. A vázolt megoldás célja az, hogy csökkentsük a banki költségeket. A rendszer 
ellenırzi a szállító bankszámlaszámát, hogy rögzítve van–e a partnertörzsben.  

A napi átutalások elıkészítését fizetési csoportokba rendezi a rendszer. Az érintett tételekrıl elızetes kimutatást 
kérhetünk, amely alapján felmérhetjük az egyes bankszámlák pénzigényét. Szükség esetén lehetıség van szállítói 
számláink eltérı fizetési határidejő tételekre bontására (részkifizetések). Az ellenırzött és jóváhagyott szállítói 
kifizetések feldolgozása során a rendszer automatikusan elkészíti a banki terminálok felé az átutalási 
megbízásokat. Ezzel egy idıben a JD Edwards EnterpriseOne rendszer folyószámlákon megjelöli az érintett 
tételeket (átutalásra elküldve), biztosítva a többszörös kifizetések elkerülését. Az átutalásokat követıen a 
folyószámlák aktualizálódnak, a fıkönyvi könyvelés tételei automatikusan generálódnak. 

1.6.1 Banki kivonatok érkezése 

Az elképzelt megoldás feltételezi azt, hogy a partnerek hivatkoznak a hozzájuk megérkezett számlák egyedi 
azonosítójára (számlaszám). Ebben az esetben az elektronikusan megérkezı banki befizetések automatikusan 
összepontozódnak a vevıi számlákkal.  

Abban az esetben, ha a befizetés beazonosíthatatlan, a rendszer nyilvántartásba veszi a befizetést, és a kezelınek 
kell ezeket a tételeket kézzel összevezetni. A kifizetések esetében elég az átutalási megbízás azonosítójára 
hivatkozni. 

Azok a tételek, melyek nem kötıdnek sem szállítóhoz, sem vevıhöz iktatásra kerülnek, és kézi kontírozással 
kerülnek be a fıkönyvbe. 

A bankkivonatok rögzítésekor az adott bankszámla nyitó egyenlegét a rendszer a korábbi kivonat záró 
egyenlegébıl automatikusan magával hozza, ellenırzési lehetıséget szolgáltatva a rögzített kivonatok 
hiánytalanságához.  

A bankkivonatok feldolgozását és elfogadását követıen a rendszer egyeztetetté teszi a banki tételeket. Így 
biztosítva, hogy minden tétel feldolgozásra került és minden tétel bekerült a fıkönyvbe.  
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1.6.2 Cash Flow kimutatások 

Az igények szerinti standard cash flow és likviditási kimutatás egyszerően elıállítható. A folyószámla tételek 
alapján pénzügyi elırejelzés készíthetı bármely idıpontban bármely idıpontra vonatkozóan. Az esedékes fizetési 
tételekrıl, valamint a várható vevıi befizetésekrıl tehát bármikor naprakész információkat szolgáltat a rendszer. 

A logisztikai modulok indulásáig a likviditáselemzések, csak a fıkönyvbıl és az analitikákból táplálkozhatnak. 
Ebben az esetben tervezni célszerő a pénzállománnyal kapcsolatos jövıbeni mozgásait. Erre a JD Edwards 
EnterpriseOne rendszer fıkönyve és a fıkönyv szerkezetébıl adódó tervezési karton típus tökéletesen alkalmas. A 
terveket 1 hónapra elıre hasznos megadni, szem elıtt tartva a jelenleg futó beszerzéseket, és a hozzájuk 
kapcsolódó szállítók fizetési határidejét. A tervezés alapja kell, hogy legyen a várható árbevétel is. Így 
megoldható a likviditás tervezése is. 

1.7 Tárgyi eszközök 
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A JD Edwards EnterpriseOne rendszer rugalmasan és sokoldalúan támogatja a tárgyi eszközökhöz kötıdı 
tevékenységeket, legyen szó precíz nyilvántartásról, aktiválásról, selejtezésrıl, kis értékő tárgyi eszközök 
kezelésérıl, beruházások menedzselésérıl, értékcsökkenési leírás elszámolásáról, vagy bármilyen egyéb 
feladatról. Amennyiben a fenti tranzakcióknak könyvelési vonzatuk van, akkor a könyvelési tételeket a rend-szer 
automatikusan generálja és továbbítja. A tárgyi eszköz analitika folyószámlákhoz és fıkönyvhöz való kapcsolata 
biztosítja, hogy az ezekben könyvelt tárgyi eszköz értékek ellenırzött módon, automatikusan bekerüljenek a 
tárgyieszköz-nyilvántartásba is. Ily módon a rendszer védelmet ad az adatok elvesztése és a kettıs regisztráció 
ellen. 

Nyitáskor a tárgyi eszköz törzsadatok értékekkel együtt interfészen keresztül tölthetık. Ennek feltétele, hogy a 
forrásrendszer képes legyen szolgáltatni a megfelelı tartalmú és formátumú információkat. 

A tárgyi eszközök törzsadat állománya az igények szerint alakítható, legyen szó egyedi, csoportos, vagy 
strukturált (tartozék szintő) nyilvántartásról. A standard adatok felvitele mellett lehetıség nyílik számos specifikus, 
illetve kiegészítı információ / pl. mennyiségi jellemzık – őrtartalom, terület stb. / magadására. Ebbıl kifolyólag 
nyilvántarthatók nem saját tulajdonú, bérelt, vagy lízingelt eszközök is. A tárgyi eszköz törzsadatokhoz szintén 
egyedi csoportosítási ismérveket rendelhetünk, amelyek lehetıséget teremtenek a beruházások és a bérbe adott 
eszközök kezelésére, illetve egyedi kimutatások készítésére is. Mindezen csoportosítási ismérvek mentén 
természetesen adatok, listák is kinyerhetıek a rendszerbıl.  

A számviteli nyilvántartás mellett, azzal párhuzamosan az eszközök fizikai elhelyezkedése is nyomon követhetı. Ez 
utóbbi szintén idıponthoz kötött, így mindenkor visszakereshetı, hogy az adott eszköz egy korábbi idıpontban 
hol volt fellelhetı. A rendszer naplózza az egyes tárgyi eszközökkel kapcsolatos mozgásokat, tehát van lehetıség 
mozgásnemenkénti lekérdezésekre történeti adatokról is. 
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A rendszer tárgyieszköz-nyilvántartásban a felhasználónak lehetısége van különbözı értékcsökkenési, leírási 
módok közül választani. Minden egyes tárgyi eszközre párhuzamosan, különbözı karton típusokat vezethetünk, és 
azokat amortizációs módszerek, és használati idıtartam alapján megkülönböztethetjük. Ennek eredményeképpen 
bármikor összehasonlíthatjuk a tárgyi eszközök különbözı értékcsökkenési eljárásokkal számított mindenkori 
értékét, valamint kimutatásokat készíthetünk a társasági adótörvény és egyéb módszerek szerint elszámolt 
értékcsökkenésekrıl. Az egyidejőleg nyilvántartott módszerek közül egy kitüntetett, a felhasználó által kiválasztott 
értékcsökkenési módszer szerint történik az értékcsökkenési költségek automatikus fıkönyvi feladása. Az 
értékcsökkenés könyvelése során a rendszer képes az önelszámoló egységek megkülönböztetésére is. 

A leírást követıen a rendszer kivezetésig a felhasználó által meghatározott maradványértéken, vagy nulla értéken 
tartja nyilván az eszközöket. A rendszerben lehetıség van jövıbeli értékcsökkenés futtatására és nyilvántartására 
tervezési célokból. 

A kis értékő tárgyi eszközökre egy kényelmes nyilvántartási lehetıséget biztosít a rendszer. Az eszköz 
beszerzésérıl szóló számla folyószámlán történı rögzítésével egyidejőleg lehetıség van az új eszköz 
törzsadatának létrehozására, majd egy következı lépéssel az azonnali, egyösszegő leírásra. 

Az eszközökkel kapcsolatban felmerülı üzemeltetési, karbantartási költségek analitikusan megjeleníthetık 
eszközönként, ami lehetıvé teszi az eszközökkel való tényleges „gazdálkodás” megvalósítását. 

1.7.1 Lekérdezések, riportok 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer egyedülállóan rugalmas lekérdezési és riport lehetıségeket kínál. A 
képernyıs lekérdezéseken a lehívott tételek tetszıleges szempont szerint szőrhetık, az adatoszlopok és adatsorok 
egyedi igények szerinti sorrendbe rendezhetık. Mindez rendkívül felhasználóbarát módon történik, hiszen például 
a szőrési feltételeket egyszerően az adott adatoszlop feletti szőrı mezıben definiálhatjuk. A képernyıs 
lekérdezések áttekinthetıségét a formai elemek – mint például a szín, a betőméret, és a betőtípus – 
változtathatósága is segíti. Az egyedi beállítások akár felhasználókra szabottan is elmenthetık, hiszen egy 
lekérdezéshez akár több beállítás is tárolható. A lekérdezésekben megjelenített adatokat egyszerő módon 
exportálni lehet például az EXCEL táblázatkezelıbe, ki lehet nyomtatni, el lehet küldeni levélben egy másik 
felhasználónak. 

A rendszer az elıre definiált pénzügyi/számviteli jelentések testre szabása mellett támogatja az egyedi igények 
szerinti kimutatások készítését is. Akár a korábbi rendszereiben kialakított, jól bevált séma szerinti beszámolók is 
elkészíthetık a JD Edwards EnterpriseOne riportíró eszközének segítségével. Minden standard és egyedi 
jelentésbıl tetszıleges számú különbözı változat készíthetı, amelyekben az adatok kiválasztása, azok sorrendje, 
az összegzési szintek, és számos egyéb paraméter szabadon variálható. Az így létrehozott verziók paraméterezése 
elmenthetı, és bármikor felhasználható. A paraméterezési változatok azonosítását leíró jellegő szöveges 
azonosító segíti. Az elmentett verziók mellett a paraméterek akár ad-hoc módon, közvetlenül a riport futtatása 
elıtt is megadhatók. Mindezeknek megfelelıen lehetıség nyílik a belsı és külsı jelentések fıkönyvi győjtésekbıl 
történı elkészítésére, valamint a magyar és a nemzetközi számviteli elvek (IAS) szerinti kimutatások összeállításra 
is. A rendszer rugalmas adatstruktúrája lehetıvé teszi, hogy a folyamatosan változó igényekhez igazodva új riport 
dimenziókat definiálunk. 

A rendszer kiemelkedı elınye, hogy mind standard lekérdezésekben, mind standard kimutatásokban igen gazdag, 
így kellı módon támogatja eseti jellegő, ad-hoc elemzések elvégzését. 
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22  LLooggiisszzttiikkaa  

Az anyagi folyamatok menedzsmentje nagyon sok különbözı tevékenységet végzı vállalat vérkeringését jelenti. 
Ennek integrált rendszerbe vonásával megvalósítható a teljes körő folyamatvezérlés. A JD Edwards 
EnterpriseOne- rendszerben leképezett vállalati folyamatok jelentıs részét a logisztikai modulcsoport fedi le, 
amely az anyagi folyamatok kezelésén túl, a pénzügyi modulokkal szoros együttmőködésben, azok elszámolási 
vonzatait is kezeli, és teljes körően kiszolgálja a termelési modulcsoport igényeit, beszerzési és értékesítési 
oldalról egyaránt. Az integrált információhalmaz lehetıséget teremt a költség-hatékony gazdálkodás következetes 
alkalmazására.  

Az alkalmazási lehetıségek között több különbözı iparágra jellemzı logisztikai folyamatokat is megemlítünk a 
teljesség igénye nélkül. A tényleges folyamatmodellezés csak a tevékenység, az üzleti folyamatok és szokások 
megismerése után lehetséges. 

2.1 Készletgazdálkodás 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszerben központi törzsállományok vannak (pl. címjegyzék, cikktörzs, fıkönyvi 
számla törzs, tárgyi eszköz törzs, stb.) Az ebben szereplı törzsadatok mindegyike egyedi azonosítóval 
rendelkezik, amely azonosító az összes – az adott rekordnál – megadott tulajdonságot viszi magával a hivatkozási 
helyre. A rendszer minden egyes modulja ezeket a törzsállományokat használja. A vállalat összes szervezete, 
telephelye, felhasználója ugyanazt a törzsadat-állományt látja, használja, ezáltal biztosítható egy duplikáció 
mentes adatbázis felépítése. (Nem beszélve a többszörös adatrögzítés jelentette többletmunka és hibalehetıség 
kiküszöbölésérıl.) 

2.1.1 Cikktörzs információk 

 

Az anyagi folyamatok központi eleme a cikk, ennek megfelelıen a cikktörzs is központi helyet foglal el a 
rendszerben. Ráadásul a cikk fogalma tágan értelmezett, hiszen nem csak a fizikailag megfogható anyagok, áruk, 
termékek értendık ide, hanem a szolgáltatások is. Az információszükséglet alapján a cikktörzs két nagy csoportba 
sorolható készletezett (ez lehet szolgáltatás is!) és nem készletezett cikkekre. Az egyedi jellemzıkkel rendelkezı, 
nyilvántartásban szereplı egységeket a cikktörzsben definiáljuk. A cikkek akár három különbözı egyedi 
azonosítóval is rendelkezhetnek. A cikk jellemzı adatain (fıkönyvi termékcsoport, mértékegységek, 
vállalati/telephelyi vagy sorozat szintő készletérték nyilvántartás, stb.) túlmenıen 25 különbözı elemzési 
szempont szerinti csoportosításra van lehetıség. Ezek használatával kiváltható a „beszélı” (karakterpozíción 
alapuló) cikkszámrendszer, annak összes kötöttségével együtt. Ezen kívül, ha szükséges, a részletes mőszaki 
paraméterek is hozzárendelhetık az egyes cikkekhez. Az egyes paraméterek megnevezése szabadon 
meghatározható, számuk korlátlan lehet. Igény esetén ezek az anyagmozgásokkal kapcsolatos bizonylatokra is 
rányomtathatók. 
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A készletezett cikkeket minden esetben telephelyhez (raktárhoz) kell rendelni, mivel mennyiségi nyilvántartás csak 
telephelyhez kötve értelmezhetı. Az egyes telephelyekhez csak azokat a cikkeket kell hozzárendelni, amelyek ott 
ténylegesen elıfordulhatnak. Ebbıl következik, hogy egy készletezett cikket legalább egy telephelyhez hozzá kell 
rendelni. A cikk telephely specifikus adatai gyakorlatilag megegyeznek az alapinformációknál (ide értve a 
csoportosítási kódokat is) megadottakkal. Az egyes mezık alapértelmezett értékét is onnan kapja, de ezek 
módosíthatók, így pl. telephelyenként más fıkönyvi csoportba sorolhatók, vagy más készletgazdálkodót lehet 
hozzárendelni.  

A telephelyenként megadható cikk mennyiségi adatok a hatékony készletgazdálkodáshoz szolgáltatnak 
információval. Itt az alábbi mennyiségi adatok definiálhatók: 

� Biztonsági készlet 

� Újrarendelési pont 

� Újrarendelési mennyiség 

� Maximális rendelési mennyiség 

� Minimális rendelési mennyiség 

� Rendelési többszörös 

� Konténer mennyiség 

Az elsıdleges mértékegységen túlmenıen további nyolc (másodlagos, beszerzési, árazási, szállítási, gyártási, 
beépülési, tömeg, térfogat) mértékegység rendelhetı minden cikkhez, természetesen az átváltási tényezık 
megadásával együtt. A fenti dedikált mértékegységeken kívül bármilyen más mértékegységben is végrehajtható 
tranzakció, amennyiben adott az elsıdleges mértékegységre vonatkozó átváltási tényezı. Ezáltal pl. a egyes 
termékek készletének nyilvántartása egyidejőleg történhet kilogrammban, különbözı zsákos kiszerelésben, vagy 
köbméterben is. 

2.1.2 Raktár, tárolóhely struktúra 

A raktárstruktúra kialakításakor a raktárak, telepek (ide tartozik a saját, a bérelt és az idegen telep is!) silók 
mellett az üzemeltetés raktárait is figyelembe kell venni, továbbá lehetıség van logikai (pl. minısítésre váró 
termékek, konszignáció készlet tulajdonosok szerint, stb.) és speciális raktárak (pl. eszköz-, méregraktár, stb.) 
definiálására is. A rendszerben a raktár/telephely speciális költséghelyként értelmezhetı, vagyis a költséghely 
törzs kialakításakor erre is tekintettel kell lenni. A költséghelyhez címadatot kell hozzárendelni, így telepenként 
kinyerhetı a pontos címe, a telefonszámai, a kapcsolódó címadatai, a telep felelıseinek neve, címe, 
telefonszáma, stb. – tehát mindaz, amit egy címjegyzékbeli rekordhoz a rendszerben rögzíteni lehet. A 
költséghelyekhez – így a telephelyekhez is – 30 kategória kód rendelhetı. Ezek felhasználhatók, pl.: 
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� A költséghely típus (mérleg, modell költséghely, szervezeti egység, telep, stb.) 

� A telep típus (raktár, gabona, siló, vegyszer, gyógyszer, stb.) 

� A telep besorolás (saját, bérelt, idegen, stb.) meghatározására. 

A rendszerben a tényleges mennyiségi nyilvántartás tárolóhely szinten történik, tehát minden raktárban legalább 
egy tároló helyet definiálni kell. Tároló helyekként képezhetık le például a raktári helyek, vagy egy munkahelyi 
átmeneti tároló. A tárolóhely azonosító tíz szegmensbıl (maximum 20 karakter) állhat, így lehetıség van, pl. utca 
– folyosó – emelet - rekesz struktúra meghatározására. A tárolóhely azonosító felépítése raktáranként különbözı 
is lehet.  

A tárolóhely befogadóképességének meghatározása a fizikai méreteinek, a tényleges, illetve a hasznos szélesség 
– mélység - magasság és a térfogat adatok megadásával, valamint a maximális teherbírás meghatározásával 
történik (az adatokat természetesen mértékegységekkel együtt kell megadni!). A tároló helyeken az elızetesen 
meghatározott tárolási egységek közül, az adott tároló helyhez rendeltekben lehet a készletmennyiségeket 
elhelyezni. 

A tárolási egységeket (pl. konténerek, dobozok, raklapok, zsákok stb.) a felhasználó definiálja – többek között – a 
befoglaló méretek (szélesség – mélység - magasság és térfogat), valamint a tárolási egység tömegének 
meghatározásával. A tárolási egységek befogadóképességét cikkenként, cikk-csoportonként lehet meghatározni. 
Ez mutatja, hogy adott cikkelembıl vagy cikkcsoportból, adott mértékegységben maximálisan mennyi tárolható az 
adott tárolási egységben. 

A készlet lekérdezésekben, listákban a mindenkori készlet cikkenként, tárolóhelyenként látható. A rendszerben a 
raktári tároló helyek kihasználtságának követése, illetve a ki- és betárolási folyamatok vezérlése (pl. vonalkód 
rendszerhez kapcsoltan) is megvalósítható. 

2.1.3 Cikk költségek, alapárak 

A készletezett cikkek készletértékének nyilvántartása telephely vagy tárolóhely szinten értelmezhetı. A 
készletérték meghatározására nyolc elıre definiált módszer (pl. mérlegelt átlagár, elszámoló ár, utolsó beszerzési 
ár, mellékköltségekkel növelt beszerzési ár, stb.), valamint tetszıleges számban a felhasználó által definiált (és 
karbantartott) módszer használható.  

A készletek egyszerre több módszer szerinti értéken is nyilvántarthatók és lekérdezhetık, de a készletmozgások 
fıkönyvi elszámolása csak az elızetesen – a vállalat számviteli politikájában is – meghatározott értékelési 
módszer szerinti értéken történhet.  
Emellett periódus (hónap) végi „mi lenne ha…” elemzéseket is végezhetünk, amelynél – akár elszámoló ár esetén 
is –, a rendszer kiszámítja, hogy FIFO, LIFO, mérlegelt átlagár alkalmazása, vagy egy adott újra beszerzési 
költség mellett mi lenne az aktuális készletérték.  

A cikkekhez – akár telephelyenként – devizanemenként, mértékegységenként (csomagolási egységenként), 
érvényességi tartománnyal alapárak rendelhetık. Az alapárakon túlmenıen, az árképzés modul lehetıségeit 
felhasználva strukturált árazási módszer építhetı fel, akár cikk-vevıbontásban, felárak, engedmények 
beépítésével. 
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2.1.4 Készletnyilvántartás, mozgások 

 

A készletek különbözı egységben, vagy akár egyedenként történı nyilvántartásának, és általában a 
minıségbiztosításnak egyik eszköze a készletek sorozatkövetése. A sorozatkövetésre kötelezett cikkeknél a sarzs 
szám kézi megadása javasolható, de az a rendszer által kiosztott (dátum vagy sorszám-jellegő) is lehet. 
Dátumjellegő sorozatszám lehet, pl. a hizlalásba vétel kezdete. Minden sarzshoz lejárati idı is kapcsolódik, ez 
alapján a korosítások, gyártási felhasználás vagy értékesítés esetén a foglalások is vezéreltethetık. A sarzs 
számmal ellátott készletmennyiség mozgatásakor hivatkozni kell a sarzs számra. A sarzs követés lehetıvé teszi, 
hogy meghatározzuk, milyen alapanyagból mit gyártottunk (követés), és hogy egy adott készterméket mibıl 
állítottunk elı (visszakeresés). Ezzel az funkcióval – amit a rendszer automatikusan, a készletmozgások 
figyelésével nyújt – az egészségügyi elıírások által megkövetelt adatokat könnyen biztosítani tudjuk a 
rendszerbıl, és a vevıi reklamációkat is sokkal hatékonyabban tudjuk kezelni, visszakereshetjük a hibás anyag 
beszállítóját, a gyártás idıpontját, vagy pl. egy adott saját elıállítású termék esetén a felhasznált alapanyagok, 
félkész termékek beszállítóját, és a szállítás idıpontját. 

A sorozatkövetést – és ennek speciális esetét, az egyedi gyári számozást – a rendszer a termelési és logisztikai 
modulokban teljes körően támogatja, a súly és valamilyen másik mértékegységben mért mennyiség 
nyilvántartásával együtt. 

Gyakori, hogy a készletet különbözı, de egymással kapcsolatban lévı mértékegységben is kezelni kívánjuk. Ezt az 
igényt a JD Edwards EnterpriseOne rendszer a mértékegység konverzióival támogatja. A konverzió lehet általános 
(pl. gramm és kilogramm között), vagy cikkfüggı. A megfelelı összefüggések rögzítésével bármikor pontos képet 
lehet kapni a tárolt készletekrıl akár kilogrammban, akár más mértékegységekben mért mennyiségben, a 
készletek megbontása nélkül. 

A rendszerben az alapfolyamatokhoz (értékesítés, beszerzés, termelés) tartozó készletmozgásokat az érintett 
modulok kezelik. Ezen kívüli, illetve a kapcsolódó mozgásokat a készletgazdálkodás modulban lehet átvezetni. 
Ezek lehetnek: 

� Készletbeállítás (nyitás vagy egyéb készletnövekedés) 

� Egyéb kivételezés (pl. belsı felhasználásra kivett anyagok, selejtezés) 

� Kivételezés elemzı kóddal (elızetesen meghatározott feladatokra felhasznált anyagok kezeléséhez) 

� Kivételezés tárgyi eszközre (pl. gépek, berendezések, épületek karbantartásához, üzemeltetéséhez 
felhasznált anyagok kezeléséhez) 

� Áttárolás telephelyek, tároló helyek között (pl. üzemek, gyártósorok közötti átadás) 

� Átminısítés (pl. leértékelés, minıségromlás, sorozat megbontás/összevonás) 

� Készletérték módosítás (jellemzıen elszámoló ár használatakor, vagy pl. év végi átértékeléskor 
tetszıleges készlet értékelési mód esetén) 
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A készletmozgások mindegyike egyedi azonosítóval rendelkezik, ami sorszám–dokumentum típus–vállalat kód 
felépítéső. A dokumentum típus a mozgásnemnek feleltethetı meg. 

Minden egyes tranzakcióról részletes bejegyzés készül a Készletnaplóba, függetlenül a keletkezés helyétıl 
(készletgazdálkodás, értékesítés, beszerzés, termelés). Ezáltal innen a készletmozgásokról igény szerinti 
mennyiségi, értékbeli lekérdezéseket, riportokat lehet kinyerni telephelyenként, mozgáskódonként, idıszakonként, 
cikk/cikkcsoport bontásban. A pillanatnyi készletekrıl, foglalásokról, várható beérkezésekrıl ugyancsak részletes 
információk nyerhetık ki, telephelyenként, tárolóhelyenként, cikk, cikkcsoport bontásban, értékben, 
mennyiségben. 

A készletmozgások fıkönyvi elszámolási vonzatai – az elızetesen beállított könyvelési utasításoknak megfelelıen 
– automatikusan átvezetıdnek a rendszeren. A könyvelési utasításokat vállalatonként, mozgásnemenként és cikk 
fıkönyvi csoportonként kell meghatározni. 

2.1.5 Készletinformációk 

A rendszerben megkülönböztethetı a tényleges (fizikai) készlet és a rendelkezésre álló (elméleti) készlet. A 
rendelkezésre álló készlet meghatározását a felhasználó saját maga, telephelyenként határozhatja meg. Ugyanis a 
rendszerben különbözı várható beérkezési és foglalási csoportok állnak rendelkezésre, a felhasználó pedig 
eldöntheti, hogy az adott csoportba sorolt mennyiséggel csökkenti vagy növeli a rendelkezésre álló készletet. 

Ezzel a lehetıséggel a felhasználó bármelyik idıpillanatban lekérheti a készletinformációkat, ahol láthatja a 
pillanatnyi, a rendelkezésre álló, a vevıi rendelésre elígért, puhán vagy keményen foglalt, a beérkezésre váró, a 
beérkeztetési eljárás alatt lévı, stb. készletmennyiségeket.  

2.1.6 Leltározás 

A raktári készletek meghatározott idıszakonkénti ellenırzése a leltározás funkcióval hajtható végre. A leltározási 
folyamat végrehajtásának módját általában leltározási szabályzatban rögzítik, a rendszer csak támogatja ezt, de ki 
nem váltja. A leltározás lehet raktárközpontú (adott raktár össze cikkére vonatkozó), vagy cikk-központú (adott 
cikk összes elıfordulási helyén).  

A leltározási folyamat lépései: 

� Tételek kijelölése leltározásra (A kiválasztás történhet raktár, termékcsoport, leltározási kategória 
kód illetve tetszıleges cikkjellemzı szerint.) 

� Leltárívek nyomtatása (üres ív is nyomtatható) 

� Leltáreredmény rögzítése 

� Leltáreredmények ellenırzése (Ehhez a leltár ellenıre a leltározás során bármikor lekérheti az eltérés 
listát, ami értékben és mennyiségben mutatja az eltéréseket. Ez alapján újraszámolást rendelhet el, 
illetve a téves adatrögzítésbıl eredı hibák kiszőrhetık.) 

� Leltáreredmény elfogadása (jogosultsághoz köthetı, elfogadás után az eredmény nem módosítható) 

� Eltérések átvezetése 
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A leltár eredményének elfogadása után a mennyiségi és értékbeli eltérések átvezetıdnek a készleteken. Ezzel egy 
idıben a leltáreltérések fıkönyvi elszámolása is megtörténik az elızetesen beállított könyvelési utasításoknak 
megfelelıen. 

A leltározási folyamatnak saját, rendszerben kötelezıen elıírt dokumentum típusa van. Ez alapján a készlet- és 
készleteltérés számlák elızetesen meghatározhatók. 

2.1.7 Címjegyzék 

A rendszer egyik legfontosabb központi törzsállománya a címjegyzék, ami az összes címjellegő adatot tárolja, 
legyen az vevı, szállító, hatóság, telephely, alkalmazott, kapcsolattartó személy, stb. Központi jellegébıl fakadóan 
rendelkezik egy általános, minden típusú címadatra jellemzı adatállománnyal, ami alap címinformációkat, 
csoportosítási kódokat, telefonszámokat és kapcsolattartó személyek felsorolását tartalmazza, továbbá minden 
egyes címjegyzékbeli rekordokhoz kapcsolódó címeket lehet rendelni. Amennyiben az adott címadat vevıt 
és/vagy szállítót takar, akkor külön táblában, de ugyanazon azonosítóval megadandó a vevı illetve szállító 
specifikus információhalmaz. A címjegyzéki rekordok között hierarchia (szülı/gyerek kapcsolat) definiálható, ami a 
holdingszerően mőködı, vagy több telephellyel rendelkezı partnerek esetén kifejezetten elınyös. Kicsit 
részletesebben, de nem a teljesség igényével az alábbi adatokat lehet egy címjegyzéki rekordhoz megadni: 

� Alapinformációk (címjegyzék azonosító, megnevezés, adó azonosító, jövedéki engedély szám, címzés 
adatok, vevı, szállító, alkalmazott, felhasználó jelzıkarakter a kapcsolódó táblákhoz, nyelvkód, stb.) 

� Csoportosítási kódok; 30 kategória kód, a partnerek csoportosítási lehetıségeihez, ami lehet pl. 
területi besorolás, megbízhatóság, jelleg (aktív, megszőnt), stb. szerinti. Minden kategória kód 
mögött kódtábla van, amit a felhasználó saját igényeinek megfelelıen tölthet fel, megadva az adott 
csoportosítási szempont szerint felvehetı értékeket. 

� Telefonszámok (címenként tetszıleges számú telefon-, fax-, telexszám) 

� Kapcsolattartók (minden partnerhez tetszıleges számú kapcsolattartó személy rendelhetı) 

� Kapcsolódó címek 

� Vevı specifikus adatok (fizetési határidı, fizetési mód, a partner pénzneme, számlaküldési cím, vevı 
fıkönyvi csoport, hitelkeret információk, bankszámlaszámok (tetszıleges számban), számlázási 
információk) 

� Szállító specifikus adatok (fizetési határidı, fizetési mód, a partner pénzneme, jóváhagyó száma, 
szállító fıkönyvi csoport, bankszámlaszámok, szállítási információk  
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Amennyiben a fenti információk nem elegendıek, akkor igénybe vehetı a kiegészítı adatbázis szolgáltatása. 
Ebben a felhasználó által definiált (dátum, kód, szabad formátumú) adatok tárolhatók tetszıleges számban, 
lekérdezhetı formában. Továbbá minden rekordhoz tetszıleges számban jegyzetek, objektumok csatolhatók. Ez 
lehet szöveges kiegészítı, vagy korábban elkészült dokumentáció, rajz, kép, stb.  

Fontos tulajdonsága a JD Edwards EnterpriseOne rendszernek, hogy a vevı- és szállító specifikus törzsadatok 
egyaránt az egységes címjegyzéken alapulnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy partner egyben szállító és vevı is lehet, 
nem kell kétszer rögzíteni a címadatait – mint a forgalomban lévı rendszerek többségében -, megnehezítve ezzel 
a partnerre vonatkozó összesített elszámolások létrehozását, vagy a kiegyenlítések kezelését. 

2.1.8 Szerzıdéskezelés 

Az üzleti életben az együttmőködés kereteit szerzıdés formájában rögzítik, ami lehet átfogó, keret megállapodás, 
vagy egy konkrét kereskedelmi aktust rögzítı. A szerzıdések jellemzı adatait, paramétereit a JD Edwards 
EnterpriseOne rendszerben is rögzíteni lehet, azonban ez önmagában tranzakciót nem eredményez. A 
szerzıdésekhez minden esetben rögzíteni kell a konkrét tranzakciókat, ügyleteket megtestesítı beszerzési vagy 
értékesítési rendeléseket. Az egyes szerzıdésekrıl – a teljesség igénye nélkül – az alábbi információk rögzíthetık: 

� Szerzıdésszám, kiegészítés száma 

� Megnevezése 

� Szerzıdés dátuma, érvényesség kezdete, vége 

� Szerzıdés állapota 

� Típusa, célja, és jellege (új, vagy megújított) 

� Partnerszám (Ezáltal a címjegyzékben, a vevı és/vagy szállító törzsben megadott valamennyi 
információ a szerzıdéshez kapcsolható. Lásd Törzsadatok fejezet) 

� A felelıs és az adminisztrátor azonosítója 

� A kapcsolódó szerzıdések azonosítói (4db) 

� Szerzıdés kategória kódok (4db, pl. az elsıben kerülhet a VIR szerinti csoportosítás, vagyis 
beszerzési, értékesítési, tárolási, tároltatási, fuvarozási, szállítmányozási, külker. lebonyolítási, 
bizományosi, ügynöki, beruházási, bérleti, szolgáltatási, egyéb) 

� Célzott telephely 

� Cikkszám 

� Szerzıdött mennyiség, mértékegység 

� Egységár, devizanem 

� Ügyletenkénti minimum és maximum mennyiség 

� Érvényesség és lejárati dátum 

 

A fenti információk alapján, valamint a szerzıdéshez kapcsolódó rendelések bevonásával a szerzıdések teljes 
körő elemzése biztosítható.  
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2.2 Beszerzés 

 

A beszerzés modul központi eleme a beszerzési rendelés, minden mozgás (pl. rendelés, bevételezési lista 
nyomtatás, jóváhagyás, stb.) csak rendelésre hivatkozással lehetséges. Az egyes rendelések azonosítását a 
rendelés szám–dokumentum típus–vállalat kód mezık értékei biztosítják. A dokumentum típus itt is a 
mozgáskódnak feleltethetı meg, egyúttal egy beszerzési alfolyamatot jellemez (pl. normál beszerzés, beruházás, 
stb.) 

A beszerzési folyamat különbözı lépésekbıl (pl. rendelés rögzítés, jóváhagyás, rendelés nyomtatás, bevételezési 
lista nyomtatás, bevételezés, stb.) építhetı fel. A kialakítandó alfolyamatokhoz a rendeléskezelési szabályokban, a 
felhasználó igényei által meghatározott lépések kerülnek beépítésre. Ezáltal különbözıképpen szabályozható, pl. a 
segéd- és karbantartási anyagok, szolgáltatások, a veszélyes anyagok, gyógyszerek beszerzése, vagy a 
termeltetésnél a visszavásárlás.  

A beszerzési rendelés az elızetesen feltöltött cikk- és szállítótörzs adatainak felhasználásával rögzíthetı, 
hivatkozás a szállító címjegyzékbeli azonosítója, illetve a cikkszám megadásával lehetséges. Amennyiben élı 
szerzıdés található a rendszerben, akkor a szerzıdésszám hivatkozással a szerzıdéshez kapcsolható a beszerzési 
rendelés.  

A beszerzési modul a szállítói keretrendelések (szerzıdések és abban található ütemezések) kezelésére is 
standard eszközökkel nyújt megoldást, és ez minden cég számára az együttmőködések fejlıdésével a jövıben 
valószínőleg egyre fontosabb lesz. Az anyagszükségleti terv alapján történı, automatikus – de kézzel módosítható 
– lehívás is megvalósítható (beszállítás ütemezés). A keretrendelések rögzítését, és azok lehívását független 
személyek, szervezeti egységek kezdeményezhetik.  

A rendszerben rögzíthetık a szállítói árlisták, ajánlatok akár mennyiségtıl függıen is. Az árak szállító és 
szállítócsoport, illetve cikk és cikkcsoport mélységben is megadhatók. Egy cikkhez több szállító ajánlata is 
rögzíthetı, ekkor a rendszer segít a kedvezıbb ajánlat kiválasztásában. A minıségbiztosítást segítendı, a JD 
Edwards EnterpriseOne szállító / tétel keresztreferenciája segítségével a minısített termékek és azok szállítói 
meghatározhatók. Ezek karbantartása - a JD Edwards EnterpriseOne kiterjedt jogosultsági rendszere miatt - a 
minıségbiztosítók hatáskörébe tartozhat (csak a megfelelı szállítóktól lehet az adott megfelelı termékeket 
beszerezni). 

A beszerzési rendelésen lehetıség van a partner által használt cikkszám és megnevezés kinyomtatására, ezzel az 
esetleges téves szállítások kockázata csökkenthetı. 

Az anyag bevételezés a rendelési sorokban megadott adatok felkínálásával átvezethetı, de szükség esetén a 
mennyiség, az egységár, a célzott tárolóhely is megváltoztatható. Sarzs kötelesnek definiált cikkek a sarzs szám 
megadásával vehetık készletre. Egy rendelésben gyakorlatilag tetszıleges számú rendelési sor lehet, és egy 
sorhoz gyakorlatilag tetszıleges számú részszállítás kapcsolható. A bevételezésrıl bejegyzés készül a készlet 
naplóba, valamint a készletnövekedés fıkönyvi elszámolása is automatikusan megtörténik. 

Ha szükséges, a beérkeztetési eljárás is bekapcsolható, ennek javasolt állomásai: mennyiségi beérkeztetés – 
minıség-ellenırzés - készletre vétel, de elvben tetszıleges számú lépésbıl állhat.. A folyamatban mintavételi 
szabályok definiálhatók, ennek alapján, pl. különbözı minıségi osztályokba sorolható a beérkezett áru és anyag, 
a felhasznált minta mérési eredményeinek rögzítésével együtt. (A beérkeztetési eljárás a termelésben is 
használható!) 
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A rendszerben tetszıleges mellékköltségek definiálhatók, ezekbıl mellékköltség szabályok képezhetık, amelyek 
szállítóhoz, cikkhez, telephelyhez, vagy az egyes beszerzési rendelésekhez kapcsolhatók. A mellékköltség szabály 
definiálásakor minden egyes mellékköltség elemnél külön-külön meghatározható: 

� A számítás alapja (pl. biztosítási díj a csomagolás és a szállítás díjával növelt beszerzési ár alapján 
számítódik) 

� Értéke (százalékos, vagy összegszerő) 

� Szállítója  

� Külön számlázódik-e 

� A készletértéket növeli-e, vagy külön költségként számolódik el 

A bevételezéskor a rendeléshez hozzárendelt (cikkbıl, szállítóból, vagy kézzel megadott) mellékköltségek is 
megjelennek, ezek ugyanúgy bevételezésre kerülnek, – beállítástól függıen – növelik a készletértéket és az 
igazoláskor szállítói számlához rendelhetık. Természetesen a mellékköltség „szállítója” eltérhet az anyag/áru 
szállítójától. 

Az üzemeltetés során igénybe vett szolgáltatásokhoz költségszámlás beszerzési folyamat definiálható, így errıl is 
részletes beszerzési analitika biztosítható. Amennyiben az ezzel nyerhetı többlet információ nem szükséges, akkor 
az így keletkezı szállítói számla kezelhetı közvetlenül a Szállító analitikában, vegyes szállítói számlarögzítésként.  

 

A szállítói számlák igazolása készletezett cikkek esetén beszerzési rendeléshez és bevételezési dokumentumhoz 
kötıdik, azaz szállítói számla csak abban az esetben igazolható, ha ahhoz beszerzési rendelés és bevételezés is 
kapcsolható értékbeli egyeztetéssel. Nem készletezett cikkek beszerzése estén elegendı a beszerzési rendelést a 
számlához rendelni. A számla igazolásakor a számlázott és a bevételezéskor ismert érték közötti elfogadott 
különbözetet a rendszer automatikusan elkönyveli. 

A rendszer eszközeivel a beszerzési folyamathoz kapcsolódó alapbizonylatok (ajánlatkérı, nyomtatott 
megrendelés formátum, bevételezési bizonylat) elkészíthetık. A standard bizonylatok formátuma, adattartalma 
igény esetén módosítható, valamint új bizonylatok folyamatba illesztésére is lehetıség van.  

A beszerzési folyamatba jóváhagyási eljárás is beépíthetı, valamint a bevételezésnél, keretrendelés lehívásánál, 
és a számlaigazolásnál mennyiségi és/vagy értékbeli eltéréskezelésre (engedélyezésre) van lehetıség. A 
jóváhagyás több lépcsıs lehet, akár értékhatártól függıen is. A jóváhagyási jogok delegálhatók, és a folyamat 
akár a JD Edwards EnterpriseOne belsı, akár a vállalat elektronikus levelezırendszerében követhetı. 
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A JD Edwards EnterpriseOne a szállítói teljesítésekkel kapcsolatban sok adatot automatikusan számít, pl. összes 
szállítás, késett szállítások, korai szállítások, átlagos késés, stb. (hasonló adatokat vezet a pénzügyi teljesítésekkel 
kapcsolatban). Az erre épülı szállító analízis lekérdezés hasznos segédeszköz a szállítók minısítésében. 

A beszerzési analitika és a készletnapló segítségével, valamint a kapcsolódó cikk és címjegyzéki információk 
felhasználásával a kiírásban szereplı kimutatások biztosíthatók. Így – többek között – lehetıség van cikkenként, 
cikkcsoportonként, szállítónként, telepenként, idıszakonként, mozgáskódonként a bevételezett mennyiségek 
lekérdezésére, mennyiségben, értékben. A szállító analitika bevonásával információ nyerhetı ki a szállítótól kapott 
számlák állapotáról, hány számla érkezett be, ezek állapota (iktatott, igazolt, kifizetett), melyikre, mikor, milyen 
összegő fizetés történt, stb. 

2.3 Értékesítés 

Az értékesítési tevékenység is a cég igényeitıl függıen tetszılegesen alakítható, és az esetleges változásokból 
adódóan akár menet közben is könnyen módosítható. Az értékesítésre is igaz – mint a korábban ismertetett 
beszerzésre -, hogy tetszıleges számú alárendelt folyamat hozható létre, pl. belföldi és export értékesítésére, 
visszáru kezelésére, stb. Az értékesítési folyamat indulhat, pl. ajánlatkészítéssel. Az ajánlat készítése során már 
hivatkozni kell a JD Edwards EnterpriseOne rendszer központi címjegyzékében rögzített vevıre. Az ajánlat 
elkészítését követıen azt ki lehet nyomtatni, és el lehet küldeni a vevınek. Az ajánlatkészítést támogatja az 
árazás modul, ahol cikk- vagy cikkcsoport, vevı- vagy vevıcsoport szintő árakat rögzíthetünk, érvényességi 
dátumokkal, mennyiségtıl függı engedményekkel, egyedi akciókkal. 

A rendszer rendelkezik vevıszolgálatot támogató programcsomaggal is. Itt tartja nyilván a rendszer a vevık 
kinnlevıségeinek változását, a kiállított felszólító levelek és késedelmi kamatok történetét, de itt lehet 
nyilvántartani minden olyan fontosabb történést a vevı és a cég kapcsolatában, melyek késıbb kihatással 
lehetnek egy régebbi, vagy újabb szerzıdés kimenetelére. Ez egy történeti állomány, mely segíti a vevıkkel 
kapcsolatos elemzéseket. 

Az értékesítési folyamatba bárhol, így itt is be lehet építeni egy jóváhagyási eljárást. Ezzel lehet biztosítani azt, 
hogy melyik ajánlatból legyen rendelés (szerzıdés), és melyikbıl ne. A rendszerbe a jóváhagyási eljárás egy – a 
JD Edwards EnterpriseOne rendszer által generált – levéllel indul, melyet az elıre beállított címzettek kapnak 
meg. A jóváhagyási úttól függıen, ha a megfelelı személy elfogadta a rendszer által küldött üzenetet, 
automatikusan rendelést készít az ajánlatból.  

A vevıi rendelés keretrendelés alapján, vagy eseti megkereséskor közvetlenül is, az elızetesen feltöltött cikk- és 
vevıtörzs adatainak felhasználásával rögzíthetı, hivatkozás a vevı címjegyzékbeli azonosítója, illetve a cikkszám 
megadásával lehetséges. Amennyiben a vevıvel kötött, élı szerzıdés található a rendszerben, akkor a 
szerzıdésszám hivatkozással a szerzıdéshez kapcsolható az adott vevıi rendelés. A rendelések konkrét 
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mennyiségekre és idıpontokra hivatkoznak. Természetesen a fıbb adatokat a rendelések „megöröklik” az 
ajánlatokból, vagy keretrendelésekbıl.  

A rendeléseknél a legfontosabb, kapcsolódó adatok (többségük alapértéke a partnertörzsben megadható): 

� fizetési mód 

� fizetési határidı 

� paritások 

� szállítási módok 

� az értékesítés fajtája (belföldi, export, visszáru, érték nélküli, stb.) 

� ügyintézı 

� szállítási határidı 

� szállítási cím 

� az adott rendelés devizája 

� egyéb (felhasználó által kialakított kategória kódok szerint be lehet sorolni egy vevıi rendelést) 

Az értékesítési folyamatba beépíthetı a vevıhöz rendelt hitel limit figyelése, ami akár meg is akaszthatja a 
folyamat továbbvitelét, de jóváhagyáshoz kötötten a teljesítés engedélyezhetı. A hitellimit beállítása vevınként 
történik. Az engedélyezett összeg vonatkozhat a nyitott tételekre, vagy a már lejárt követelésekre, korosítástól 
függıen is, ezt a felhasználó szabadon definiálhatja.  

A rögzítést követı idıszakban a rendszerben dokumentálhatóak a kapcsolattartás során felmerülı módosítások, 
valamint lista készíthetı az esedékes nyitott vevıi rendelésekrıl. Így fel lehet készülni a kiszállítással kapcsolatos 
teendıkre.  

 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer a raktárosok munkáját támogatni tudja azzal, hogy készít egy listát arról, 
hogy melyik vevıi rendelésre milyen és mennyi árut kell kiadnia (kiszedési lista). Amennyiben a rendszer által 
javasolt kiszedést megvalósítottuk, képes újabb adatrögzítés nélkül automatikusan elkészíteni a megfelelı 
készletmozgásokat. 

Kézzel átvezetett árukiadáskor a JD Edwards EnterpriseOne rendszerben kialakított minısítési eljárásnak 
köszönhetıen rögzíteni lehet a kiadott termék minıségi jellemzıit, a mérést végzı személyt, stb. A manuális vagy 
automatikus árukiadást követıen készíthetık el az árut kísérı okmányok (pl. szállítólevél, mőbizonylat). A 
kinyomtatandó bizonylatok formája, adattartalma módosítható, illetve a rendszer a felhasználó által használt 
speciális bizonylatok elkészítésére is felkészíthetı. 
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A rendszerbıl a törvényi elıírásoknak megfelelı adattartalmú számla készíthetı, magyar és elızetesen 
meghatározott idegen nyelveken, de igény szerint egyedi formátumú számla is fejleszthetı. A vevıtörzsben 
megadott nyelvkód alapján a rendszer automatikusan az adott vevıhöz rendelt nyelven készíti a számlát. 

A számlázást követıen a számlainformációk (számla száma, a számlázott érték, esedékesség dátuma, stb.) 
megjelennek az adott partner folyószámláján, valamint az elızetes beállítások felhasználásával megtörténik az 
értékesítés fıkönyvi elszámolása. 

Az egyéb értékesítési tevékenységek (pl. göngyöleg értékesítése, bértárolás, szolgáltatások értékesítése) is 
hasonlóan kezelhetık, számlázhatók. 

A kiszállítások szervezését a szállítmányozás, fuvarkezelés program csomag támogatja. Itt elızetes beállításoktól 
függıen a rendszer automatikusan fuvartételeket készíthet a vevıi rendelésekbıl, amik ezután járatokba 
szervezhetık. Ehhez többek között szükséges a fuvareszközök (teherbírás, befogadóképesség), a cikk kapcsolatok 
(pl. egymást kizáró cikkek), cikk alapadatok (pl. egységsúly, egység térfogat, stb.) definiálása. 

Lehetıség van például fuvarokmányok kiállítására, fuvardíjak hozzárendelésére és elszámolására, bérfuvaroztatás 
kezelésére, járat elszámoltatásra. 

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer nem csak az adatok tárolására alkalmas, hanem a kialakított standard 
listáival és a felhasználói igényként felmerült ötletek megvalósításával jól áttekinthetı formátumú lekérdezésekkel 
segíti a dolgozók és a vezetık munkáját. Az értékesítés analitika és a készletnapló segítségével, valamint a 
kapcsolódó cikk és címjegyzéki információk felhasználásával számtalan kimutatás biztosítható. Így – többek között 
– lehetıség van cikkenként, cikkcsoportonként, vevınként, telepenként, idıszakonként, mozgáskódonként az 
értékesített, illetve teljesítésre váró mennyiségek lekérdezésére, mennyiségben, értékben, az elért fedezetek 
kimutatására. A vevı analitika bevonásával információ nyerhetı ki a vevı folyószámlájának állásáról, számlák 
esedékességérıl, történt-e és mikor, milyen összegben befizetés adott rendeléshez kötıdı számlára, lejárt 
követelések, korosítással, stb. A szerzıdéskezelés modullal összekapcsolva lekérdezhetı, hogy partnerenként, 
idıszakonként, cikkenként/cikkcsoportonként milyen szerzıdések születtek, ezekhez milyen teljesítések történtek, 
stb. 
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33  TTeerrmmeellééssiirráánnyyííttááss  

3.1 Integráltság 

A termelési modulok teljes integráltságban mőködnek egymással és a rendszer többi moduljával. Legszorosabb az 
együttmőködés a logisztikával (cikktörzs, készletgazdálkodás, beszerzés, értékesítés) és a fıkönyvi modullal, de 
jelentıs szerepe van a tárgyi eszköz modullal, emberi erıforrás modullal való integráltságnak is. 

3.2 Többféle gyártási karakterisztika támogatása 

A rendszer sokféle iparág sokféle igényét hivatott kielégíteni az egyedi gyártástól a tömeggyártásig mind a 
diszkrét, mind a folytonos technológia esetén.  

A termelésirányítási modulcsoport célja, hogy támogassa a termelésirányítók munkáját: megfelelı információt 
biztosítson a döntésekhez annak érdekében, hogy a vevıi igények kielégítése mellett a gyártási költségek 
minimalizálhatók legyenek. Mindezek érdekében a rendszerben ki kell alakítani a termékeket és technológiákat 
leíró darabjegyzékeket, munkaállomásokat, mőveletterveket, amit a Termékadat kezelés modul tesz lehetıvé. A 
technológiai törzsadat-állományra alapozva elvégezhetı az elıkalkuláció és az átfutási idı számítás. Az 
Üzemirányítás modulban, a gyártási rendeléseken keresztül adjuk ki az üzem számára az elvégzendı gyártási 
feladatokat. Gyártási, vagy mőhelyrendelést nemcsak a végtermékre, hanem alapvetıen a félkész termékekre, 
alkatrészekre adunk ki, a darabjegyzék struktúrának megfelelıen. Az elkészült félkész termékeket készletre 
jelentjük és a következı szinten beépítjük. Az Anyagszükséglet számítás modul segítségével tervezhetjük meg a 
beszerzendı alapanyag igényt, természetesen a meglévı készleteket is figyelembe véve. Az anyagszükséglet 
számítás során a félkész termék programot is elkészíti a rendszer. A Kapacitástervezés modul segítségével 
ellenırizhetjük, hogy a programban szereplı feladatok a rendelkezésre álló emberi és gépi erıforrásokkal 
megvalósíthatóak-e. A rendszer jelzést ad, ha valamely erıforrásból nincs elegendı egy adott idıszakban (héten, 
napon), így a termelésirányító megteheti a szükséges intézkedéseket a szők keresztmetszet feloldására. Az 
anyagszükséglet számítás és a kapacitástervezés modulok funkcionalitását bıvíti ki a Finomprogramozás modul, 
melynek segítségével óra, perc mélységben tervezhetık meg a feladatok és a rendszer optimalizált gyártási 
programot készít. A finomprogramozás modul szerves része a rendszernek, holott ez különálló szoftver.  Az 
egyedi gyártást támogatja a Mőszaki projektmendzsment modul, ahol az egyedi termék elıállítását, mint 
projektet értelmezzük. Kifinomult költség-kalkulációval rendelkezik ez a megoldás, az erıforrás allokációt külsı PM 
szoftverekben (pl. MS Project) is elvégezhetjük. A sorozatgyártás kezelésére a Repetitív gyártás modulban van 
lehetıség, ahol gyártósorokat definiálhatunk és a kanban módszert alkalmazhatjuk. A Minıségellenırzés modul 
segítségével végezhetjük a beszerzéshez kapcsolódó idegenáru ellenırzést illetve az üzemekben a gyártásközi- és 
végellenırzéseket. A Termeléskönyvelés modulban zajlik az anyagi folyamatot követı elszámolás: a felhasznált 
anyagok és félkész termékek költségeinek illetve a termelt mennyiség hozamainak könyvelése, a tervezett és a 
tényleges értékek összehasonlítása.  

 

Az alábbiakban az egyes modulok fıbb jellemzıit, funkcióit mutatjuk be. 

3.3 Termékadat kezelés 

A termékek, technológiák, munkahelyek (munkaállomások) létrehozását és a meglévı adatok karbantartását teszi 
lehetıvé ez a modul. 

� A darabjegyzékben az egységnyi termékhez szükséges komponensek (vásárolt és saját gyártott 
cikkek) fajlagos mennyiségének megadásán túl kezelhetjük a bruttó-nettó mennyiséget, 
megadhatjuk a belépési mőveletet, érvényességi intervallumot határozhatunk meg, stb. 

� Az anyaghelyettesítést is a darabjegyzékben kezelhetjük, amennyiben a helyettesítés nem igényel a 
konkrét esetekben külön elbírálást, azaz elıre definiálható. Ekkor többféle helyettesítı anyag is 
megadható és ezek között preferencia sorrend állítható fel. Ezen túlmenıen azt is megadhatjuk, 
hogy részmennyiséges helyettesítést engedélyezünk, vagy a tejes mennyiséget az egyik anyagból 
kell felhasználni (abból, amely a legmagasabb preferenciával rendelkezik és van belıle elegendı 
készlet az adott mennyiség legyártásához). 
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� A mővelettervben definiálhatjuk az egyes termékek (végtermék, saját gyártott félkész termék, azaz 
alkatrész, szerelt részegység, elıgyártmány stb.) gyártásának mőveleteit: mely munkaállomáson és 
mennyi idı alatt tervezzük elvégezni az adott mőveletet. 

� Ötféle idıadatot kezelhetünk a mővelettervben: emberidı, gépidı, elıkészületi és befejezési 
mőveletek ideje, szállítási és várakozási idı. 

� A mőveletek között átlapolást is megadhatunk. A mőveletekhez kihozatali tényezıt rendelhetünk, 
ami alapján a rendszer automatikusan kalkulálja az ebbıl fakadó anyagveszteséget, és ezt az 
információt a darabjegyzéken is átvezeti. 

� A mőveletekhez hozzárendelhetjük a szerszámot, melyet elızetesen a tárgyi eszköz modulban 
nyilvántartásba vettük. 

� Ha egy adott mővelet több munkaállomáson is végrehajtható és gyakori az átállás, akkor célszerő az 
adott mőveletet mind a két változatban elkészíteni, kihasználva az alternatív mőveletek kezelése 
funkciót. 

� Az egyes mővelettervi lépésekhez hozzárendelhetık az érvényességi dátumok, a feladat 
elvégzéséhez elıírt munkaköri besorolás, a mővelet során betartandó egyéb elıírások (pl. 
munkavédelmi, tőzrendészeti stb.) kódjai. 

� A mővelettervben szereplı mővelei idık alapján a rendszer kalkulálja az átfutási idıt. 

3.4 Termék költségkalkuláció - elıkalkuláció 

A Termékadat kezelés modulban elkészített darabjegyzék és mőveletterv tartalmazza az egységnyi termék 
elıállításához fajlagosan szükséges erıforrások (anyag, ember, gép, energia stb.) mennyiségét, illetve az egy 
gyártási tétel (rendelés) elkezdéséhez/befejezéséhez kötıdı anyag- és idıszükségletet. Ha mindezen bemenı 
adatok mellett ismertek az erıforrások egységköltségei, valamint az egy tétel átlagos gyártási volumene, akkor a 
költség-szimuláció program segítségével meghatározható a termék várható közvetlen önköltsége. A közvetlen 
önköltségen túl a közvetett változó és -fix költségelemek kalkulációját a rendszer a rezsikulcsok és additív 
költségek segítségével végzi. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a termék kalkulációs sémájába újabb elemeket vehetünk 
fel, és szabadon határozhatjuk meg annak tartalmát. 

A költség-szimuláció – melyet elıkalkulációnak is nevezhetünk, amennyiben a termék gyártását megelızıen 
hajtjuk végre – különbözı változatokban hajtható végre. A változatok eltérhetnek abban, hogy magát a fajlagos 
erıforrás-szükségletet változtatjuk a darabjegyzékben és mővelettervben (pl. modellezzük azt, hogy mi lenne, ha 
olcsóbb anyagokból, más technológiával állítanánk elı a terméket), vagy a felhasznált erıforrások 
egységköltségét változtatjuk (így például a tervezett anyagárakat és óradíjakat vesszük alapul). 

A legjobbnak vélt elıkalkulációt a Befagyasztás programmal befagyasztjuk, azaz megtesszük elszámoló árnak. 
Amennyiben az adott termékbıl rendelkezünk készlettel, akkor a rendszer automatikusan kalkulálja az 
elszámolóár változásból származó készletérték különbözetet és azt a fıkönyvre fel is adja. 

A vásárolt anyagok esetén a mérlegelt átlagárak is alkalmazhatók, egyedi gyártás esetén az elkészült termék 
tényleges közvetlen önköltsége is kalkulálható. 

3.5 Üzemirányítás – gyártási rendelések kezelése 

Ebben a modulban a termeléssel kapcsolatos napi események tervezése és nyomon követése zajlik. A termelési 
feladatokat gyártási rendelésekkel jeleníthetjük meg. A gyártási rendelés egy konkrét gyártási tételt jelent. 
Gyártási rendelést nemcsak a végtermékre szokás indítani, hanem a félkész termékekre is. Minél részletesebben 
kidolgozzuk a termék darabjegyzékét, - azaz minél több félkész szintet és konkrét félkész terméket definiálunk, - 
annál több gyártási rendelést indítunk, ezáltal jobban tervezhetı és nyomon követhetı a termelés. 

A gyártási rendelés fıbb részei: 

� GYR fej: itt kerül rögzítésre, hogy hol, mikor, mibıl, mennyit tervezünk gyártani. A tervezett adatok 
mellé bekerülnek a tények is: mennyit gyártottunk, mikor jelentettük készletre az utolsó 
mennyiséget. A GYR fejbe rögzíthetünk további információkat is a felelıs személyekrıl, a 
végrehajtást szabályozó egyéb elıírásokról stb. A GYR állapotát státuszkóddal fejezzük ki. 

� GYR anyaglista: itt kerül rögzítésre, hogy az adott gyártási feladat elvégzéséhez mely anyagokból, 
mennyit használhatunk fel. Kemény foglalás esetén a rendszer azt is meghatározza, hogy a 
szükséges mennyiséget mely raktár mely tárolóhelyérıl, azon belül mely sorozatból kell felhasználni. 
A foglalás során a rendszer a FIFO elvet követi, ami a gyakorlatban a legkorábbi lejárati dátummal 
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rendelkezı sorozatok kiválasztását jelenti. Az anyaglista mindig azt a bruttó anyagmennyiséget 
tartalmazza, amennyi a gyártandó mennyiséghez szükséges.  

� GYR mőveletterv: a termék elıállításához szükséges mőveleteket tartalmazza a tervezett mőveleti 
idıkkel (utalványozott idık) 

� A GYR fej létrehozása történhet manuálisan de a gyakorlatban ezt csak kivételeses esetekben 
alkalmazzuk, például javító rendelés esetén. Normál esetben a GYR fejeket az anyagszükséglet 
számítás során hozzuk létre. GYR feldolgozás az a lépés, amikor létrehozzuk a GYR anyaglistát, 
mővelettervet. A feldolgozást tipikusan a standard darabjegyzék és mőveletterv másolásával hajtjuk 
végre, manuálisan vagy kötegelt feldolgozással. Természetesen arra is van lehetıség, hogy a GYR 
anyaglistát nem a standardok alapján, hanem egyedileg, a konkrét esetre vonatkozóan készítsük el 
(sztochasztikus folyamatoknál jellemzı, például kohászatban stb.). 

� A GYR feldolgozást követıen kezdıdik a végrehajtás, amely a rendszerben az alábbi tranzakciókat 
jelenti: 

� Anyagvételezés: a GYR csatolt anyaglistán szereplı anyagokból, az ott szereplı mennyiségben 
vételezhetünk anyagot a készletrıl. A mennyiség túllépése és a listán  nem szereplı anyagok 
vételezése engedélyhez köthetı, a vállalati igényeknek megfelelıen ez paraméterezhetı. Lehetıség 
van automatikus vételezésre is: ha megbízható technológiai normáink léteznek, akkor a mővelet 
lejelentésekor a normatív anyagmennyiséget a rendszer automatikusan leemeli a készletrıl, pl. 
hegesztés esetén a hegesztıanyag kezelése oldható így meg, vagy akár a festés esetén a festék. Ha 
az anyagfelhasználást az adott mőveletnél mérni is tudjuk, akkor a normatív mennyiséget célszerő a 
mért értékkel helyettesíteni. Az ilyenfajta automatikus vételezés esetén a felhasználásra kerülı 
anyagot a raktárból áthelyezzük az üzemi tárolóhelyre és innen fogyasztjuk el a készlettet. Havonta 
leltárral ellenırizhetjük, hogy mennyi a különbség a nyilvántartás szerinti és a tényleges mennyiség 
között az egyes üzemi tárolóhelyeken. 

� Készletre jelentés: az elkészült terméket (ami lehet félkész vagy késztermék) a gyártást követıen 
készletre adjuk. Ha sorozatkövetett termékrıl van szó, akkor többnyire automatikusan karantén alá 
helyezzük az új sorozatot és a MOE vizsgálat eredményétıl függıen szabadítjuk fel a karantént. A 
keletkezı sorozat száma jellemzıen a GYR száma, de lehetıség van egyéb sorozatszámok képzésére 
is (pl. sorszám vagy dátum alapú, esetleg szabad formátumú sorozatszám). A keletkezı sorozat 
lejárati idejét a rendszer automatikusan határozza meg a megfelelı szabály alapján, pl. a gyártás 
napja és az elıre beállított szavatossági napok száma alapján, vagy a legrövidebb szavatosságú 
beépülı komponens alapján. 

� Visszajelentés: a GYR mőveletterv mőveleteire vonatkozóan rögzíthetjük a rendszerben az 
idıfelhasználást (mennyi emberidıt, gépidıt, elıkészületi idıt használtunk fel), illetve az adott 
mőveleten átengedett /megmunkált/ elkészített mennyiséget. A mőveleti visszajelentéshez 
anyagvételezést is kapcsolhatunk. 

� MEO gyártásközi ellenırzés: az egyes mővelettervi lépésekhez elıre definiált mérések, vizsgálatok 
eredményét tudjuk az adott mővelethez megadni, a szintén elıre definiált mintákhoz. 

� Váratlan események kezelése: a leggondosabb tervezés esetén is bekövetkeznek olyan események, 
amire az üzemirányítónak azonnal reagálnia kell, például anyaghiány, gép meghibásodás, kapacitás 
kiesés stb. Ezek kezelése tipikusan az alábbi lépésekbıl áll: (i) tájékozódni a felhasználható 
pótlólagos erıforrásokról (anyagokról, kapacitásokról): minden szükséges információ a rendszerben 
rendelkezésre áll; (ii) meghozni a szükséges döntést; (iii) a döntés alapján kiadni az utasításokat: a 
GYR csatolt anyaglistán és mőveletterven kell átvezetni a módosításokat, például az 
anyaghelyettesítést, másik gép munkába állítását stb. 

3.6 Termeléskönyvelés 

A GYR tranzakciók alapján a rendszer könyveli  

� a GYR ráfordításait: a felhasznált anyag és idı költségét, amibıl a közvetlen anyagköltség, közvetlen 
bérköltség, közvetlen gépköltség adódik, 

� a GYR hozamait: a keletkezett termék (félkész- és késztermék) készletre adott mennyisége és az 
elszámoló ár alapján kalkulált termelési érték. Egyedi gyártáskor a végtermék készletre adásakor a 
rendszer automatikusan kalkulálja a tényleges közvetlen önköltséget a gyártási rendeléshez 
felhasznált anyagok, ember- és gépidık és egyéb közvetlen költségek alapján. Ekkor körültekintıen 
kell eljárni és elızetesen meg kell gyızıdni róla, hogy minden egyes óra és minden felhasznált 
anyag „rá lett-e terhelve” az adott rendelésre (munkaszámra). 
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Az Automatikus Könyvelési Utasítások (AKU) segítségével elıre megadhatjuk a rendszerben az egyes 
tranzakciókhoz tartozó könyvelések kontír-sémáját, tartozik/követel formában.  

A termeléskönyvelés egy kötegelt feldolgozó eljárás (riport), melyet napi gyakorisággal célszerő indítani, így 
naprakészen követhetjük a gyártással kapcsolatos költségeket, GYR (munkaszám, mőhely rendelés) szinten. 

3.7 Termeléstervezés 

A JD Edwards rendszerben a termeléstervezést három idıhorizonton hajthatjuk végre, mindegyik tervezési 
szinten lehetıség van a terv kapacitás-ellenırzésére az alábbiak szerint: 

 

Idıhorizont Anyagszükséglet terv Kapacitás ellenırzés 

Hosszú táv Aggregált termelési terv Erıforrás-szükségleti terv – RRP 

Közép táv Termelési vezérprogram -MPS Durva kapacitásterv – RCCP 

Rövid táv Anyagszükséglet számítás - MRP Kapacitásterv- CRP 

 

Az aggregált termelési terv tipikusan termékcsaládokra, termékcsoportokra vonatkozik, célja egyrészt az éves 
gazdasági terv, a beszállítói keretszerzıdések alátámasztása. 

A termelési vezérprogram már konkrét termékekre (cikkszámokra vonatkozik), de csak a végtermékre terjed ki, 
nincs lebontva alkatrész/félkész szintre.  

Az anyagszükséglet számítás kiterjed minden egyes gyártott cikkre és produktív vásárolt anyagra. 

A tervezés menete: 

 

1. bemenı adatok biztosítása: a termeléstervezés indítását megelızıen gondoskodni kell róla, hogy az 
összes input adat rendelkezésre álljon a rendszerben. Ezek közül a legfontosabbak: 

� kereslet: lehet konkrét vevıi rendelés, keretrendelés vagy kereskedelmi elırejelzés (készletre 
gyártás esetén ennek a jelentısége megnı) 

� termék adatok: a keresletben szereplı termékekre vonatkozó darabjegyzék, mőveletterv, átfutási idı 

� készlet: a készletgazdálkodás modulban az összes produktív cikk készlete naprakészen rendelkezésre 
áll 

� kínálati elemek: produktív vásárolt cikkek esetén a nyitott beszerzési rendelések, gyártott cikkek 
esetén a nyitott gyártási rendelések 

� cikktörzs beállítások: 

� cikktörzsben a cikkek tervezési adatainak beállítása 

� több telephelyes vállalat esetén a tápláló/táplált üzem kapcsolatok beállítása 

� tervezıprogram paramétereinek beállítása 

2. tervezés végrehajtása: a rendszer a kereslet-kínálat egyensúlyát vizsgálja cikkenként, napi 
bontásban. Ha a kereslet nagyobb, mint a kínálat, akkor a rendszer egy új beszerzési vagy gyártási 
rendelés feladását javasolja. Ezzel a logikával megvalósítható a tisztán feladatvezérelt 
készletgazdálkodás, azaz csak annyit rendelünk, amennyi szükséges az ismert feladatokhoz. 
Természetesen a rendszerben a hagyományos, készletszint vagy más néven felhasználás vezérelt 
készletgazdálkodás is megvalósítható ennek ismertetése a Készletgazdálkodás fejezetben található. 

3. tervezés eredményeinek kiértékelése: a rendszer üzeneteket hoz létre, amiket a termeléstervezı 
team (gyártás, mőszaki elıkészítés, beszerzés, értékesítés képviselıibıl álló csoport) értékel ki. A 
kiértékelés eredményeként egy üzenet vagy elfogadásra, vagy elutasításra kerül. Az üzeneteken túl a 
tervezés eredményeként jönnek lére a Kereslet-Kínálat adatok, melyek egy adott cikk készletének 
jövıbeni alakulását mutatják.   
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Kereslet – Kínálat lekérdezés 

 

4. rendelések létrehozása: a jóváhagyott üzenetekbıl létrehozhatók a beszerzési és a gyártási 
rendelések 

5. Beszállítói ütemezés: ha a beszállítóra vonatkozó további részletes adatokat is megadunk a 
rendszernek (például kiszállítási napok, egy szállítmány maximális mennyisége, szállítási átfutási idı 
stb.), akkor a rendszer olyam beszállítói ütemtervet készít, amely összhangban van mind a termelési 
tervbıl fakadó igényekkel, mind a szállítói készséggel. 

6. Kapacitás ellenırzés: a rendszer a tervezési idıszak egyes periódusaira (napok, hetek, hónapok) 
vonatkozóan elkészíti a kapacitás mérleget, ami a rendelkezésre álló idıalapból és a tervezett 
feladatok terhelésébıl áll. Amennyiben túlterhelt vagy alulterhelt periódusok vannak, akkor meg kell 
hozni a megfelelı intézkedéseket. Ha ezen intézkedések hatása a rendszerben is megjelenik (pl. 
pótmőszak elrendelésének hatására az idıalapot megnöveljük), akkor a kapacitásellenırzés 
következı futtatásakor már az egyensúly helyreáll. 

3.8 Minıségbiztosítás 

3.8.1 Általános jellemzık 

Az ISO 9001 szabványcsalád rögzíti a minıségbiztosítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket, 
melyek a számítástechnikai alkalmazás szempontjából is fontosak. Az ISO szabványcsalád megköveteli a 
minıségbiztosítási rendszerektıl, hogy a vállalat valamennyi folyamatát lefedje. 

A JD Edwards rendszerben a minıségbiztosítás kulcsa abban rejlik, hogy a bevezetés során a termelési-logisztikai 
folyamatokat a rendszerben a saját, az ISO által elıírt módon dokumentált folyamatainknak megfelelıen alakítsuk 
ki. A JD Edwards rendszer gazdag paraméterezhetısége megkönnyíti, hogy a rendszerben lévı ügyvitel a saját 
igényeinknek megfelelı legyen. Természetesen az ellenkezıje is elıfordulhat, sıt éppen ez a bevezetés egyik 
célja: ha az új rendszer segítségével hatékonyabb ügyvitelt tudunk kialakítani a jelenlegihez képest, akkor a 
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folyamatok leírását módosítjuk, fenntartva ezzel a folytonos minıségi fejlıdés lehetıségét. A JD Edwards sok 
szolgáltatása kifejezetten ezt a célt segíti elı, pl.: 

� A termelési-logisztikai folyamatokba kötelezı és opcionális lépéseket tetszés szerint beiktathatunk 
(alapanyag minısítése a beérkezést követıen, folyamatos készletfigyelés – lejárati idık, gyártás közi 
ellenırzések, termék minısítés ). 

� Az egyes felhasználóknak, vagy csoportjaiknak olyan egyéni menübeállításokat hozhatunk létre, 
amivel végigvisszük ıket egy folyamaton (folyamat elvő menüstruktúra). 

� Ha a folyamat egyes részeit különbözı felhasználók végzik, automatikusan létrehozhatók olyan 
üzenetek, amelyek a következı felhasználó számára, a szükséges információ (pl. rendelési szám) 
megadásával, szöveges formában jelzik az elvégzendı feladatot. Az üzeneteket a JD Edwards 
Workflow Management (Munkafolyamat szervezés) modulja segítségével tetszılegesen, modul 
független módon (pl. logisztika és pénzügy között is) alakíthatjuk ki, az üzeneteket akár a vállalati 
levelezırendszerbe is irányíthatjuk. 

� A Technológiai (mőszaki) változások kezelése (lásd termelési rész) funkció lehetıvé teszi a 
technológiai változások ügyvitelének kialakítását és követését a rendszerben, az igény felmerülésétıl 
a megvalósításig. Az itt tárolt információk késıbb bármikor visszakereshetık. 

� A sorozatkezelés, illetve az ennek alapján történı követés és visszakeresés funkció segítségével 
könnyen szerezhetünk információt arról, hogy egy adott alapanyag szállítmányból (konkrét 
szállítótól) mit állítottunk elı, vagy egy adott késztermék milyen alapanyag szállítmányokból 
származik. Ezen funkció segítségével azonnal visszakereshetı például, hogy egy adott sarzsszámmal 
beérkezett lisztet hol használtunk föl, illetve, hogy egy adott sarzsszámú eladott, csomagolt 
termékbe milyen napon gyártott fagyasztott félkész-termék épült be, a gyártás során milyen mért 
MEO paraméterek voltak, illetve a termelés során rögzített egyéb külsı körülmények (pl. külsı 
hımérséklet) 

� A bevételezési eljárás definiálható (lásd beszerzési rész) a beszerzési folyamatokra, minısítési 
eljárások meghatározását és egy konkrét beszállítás minısítési eredményeinek rögzítését is 
beleértve. Hasonló eljárás hozható létre a termelési feladatok lezárásakor is, mielıtt a félkész-, 
készterméket vagy társ- és a melléktermékeket készletre vesszük. 

� A szállítók értékelése funkció segítségével részletes információt kaphatunk arról, hogy egy adott 
szállító milyen cikkeket szállított, ezeket a cikkeket megfelelı mennyiségben, minıségben és idıben 
szállította-e, milyen áron számlázott, ez eltért-e a szerzıdéses ártól, stb. A rendszer átlagos, 
minimum-maximum értékeket is automatikusan számít a fenti adatokból, segítve ezzel a szállítók 
kiválasztásának soha véget nem érı folyamatát. 

� Az ügyvitellel kapcsolatos, írásos vagy képi dokumentumok akár a törzsadatokhoz, akár az egyes 
vevıi vagy beszerzési rendelésekhez, termelési feladatokhoz hozzákapcsolhatók. Szöveges, 
mennyiségi és értékbeli adatok definiálhatók, közvetlenül a rendszerben rögzíthetık, szintén 
törzsadat/rendelés szinten. 

� A fenti funkciókhoz kapcsolódik, azokat összefogja és kiegészíti a JD Edwards Minıségbiztosítás 
modulja, amelynek segítségével megtervezhetjük a folyamatok egyes lépései során szükséges 
teszteket, és összefoglalhatjuk ezek eredményét. Az itt elérhetı funkciók segítségével a 
minıségtervezés is támogatást nyer a rendszeren belül. 

3.8.2 A minıségbiztosítási rendszer használata 

A rendszer használatával elérhetı, hogy a felhasznált alapanyag illetve a gyártott termék az üzleti folyamat 
különbözı pontjain megfelel-e a minıségi elıírásoknak. A tesztek eredményei – akár a felhasználó részére, akár a 
kiszállítással egy idıben a vevı részére automatikusan - kinyomtathatók, melynek segítségével döntések 
hozhatók vagy szükséges változtatások hajthatók végre. 

A minıségbiztosítási modul használatának elıkészítése a következı feladatokat foglalja magában: 

� Tesztek definiálása. Korlátlan számú teszttípus hozható létre, melyekre minimum, maximum és cél 
érték definiálható. Megadható, hogy ez az érték numerikus vagy alfa numerikus ( azaz egy szám 
tartományba esik, vagy szöveges, pl. megfelelt, nem megfelelt értéket kap) illetve az, hogy kötelezı 
vagy opcionális megadni teszteredményt. A mintákra vonatkozó információk közül a legfontosabbak 
a minták száma és a minta mérete. 

� Tesztek felelısökhöz rendelése. 

� Tesztek csoportosítása specifikációkba (mőszaki leírásokba). 
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� A tesztek, illetve teszt csoportok (specifikációk) hozzárendelése ügyfelekhez, cikkekhez, illetve ezek 
kombinációihoz (preferenciák kialakítása). 

� Melyik vevı milyen formátumú mőbizonylatot igényel? Mőbizonylatok, minıségi bizonyítványok 
készíthetık a regisztrált mérési paraméterek alapján, a vevı által megkövetelt tartalommal, 
formátumban.   

� (COA - Certificate of Analysis) 

A MEO modul segítségével az egyes termékek esetén definiálhatjuk az elfogadhatósági kritériumokat (mért, 
vizsgált paraméter, célérték, elfogadhatósági tartomány). Elıször megadjuk, milyen méréseket, vizsgálatokat kell 
elvégezni, majd ezeket az egyes cikkekhez (idegenáru, gyártott alkatrész/félkész termék és végtermék) rendeljük.  

 

Vizsgálat definiálása: minták és elfogadhatósági tartomány megadása 

 

A napi mőködés során a MEO által végzett mérések, vizsgálatok eredményit a megfelelı eseményhez kötötten 
tudjuk a rendszerben rögzíteni (idegenáru ellenırzés, gyártásközi ellenırzés, végellenırzés). 

Jellemzı, hogy az idegenárú átvétel és a gyártásból történı készletre adáskor (akár végtermék, akár félkész 
termék esetén) a készletre vett mennyiséget önálló sorozatként kezeljük és automatikusan karantén alá helyezzük 
(visszatartott, zárolt  sorozat). A sorozat zárolását a MEO eredmények rögzítésekor a rendszer automatikusan 
feloldja, ha a mért eredmények alapján a vizsgált sorozat megfelelı. A nem megfelelı termékek kezelése a 
rendszerben szintén megoldott. 

A végtermék készletre adását és MEO ellenırzését követıen a rendszerbıl kinyomtatható a mőbizonylat, ami 
tartalmazza a MEO eredmények közül mindazokat, amiknek a mőbizonylaton szerepelniük kell. Szintén 
kinyomtatható a vizsgálati jelentés, ami az adott termékkel kapcsolatos összes mérés, vizsgálat eredményét 
tartalmazza, a félkész termékek beépülési láncolatán át egészen az idegenáru ellenırzések eredményéig. 

Igen erıteljes szolgáltatása a rendszernek a sorozat-láncolás: a beszerzett alapanyag sorozatoktól a kibocsátott 
végtermékekig („Mi lett belıle?”  lekérdezés) vagy fordítva, a végterméktıl indulva a beépült alapanyag 
sorozatokig („Mibıl lett?” lekérdezés) a megfelelı félkész termék sorozatokon át. 

 

Sorozat visszakövetés – többszintő  „Mibıl lett?” lekérdezés 
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Sorozatkövetés –  ”Mi lett belıle?” lekérdezés 

 

Mindehhez társul a tesztelt sorozatok mért adatainak halmaza, ami teljeskörően kielégíti a minıségbiztosítási 
szervezet adatigényét. 

 

 

MEO mérési eredmények többszintő sorozat-beépülés esetén 

 

Igen erıteljes szolgáltatása a rendszernek a sorozat-láncolás: a beszerzett alapanyag sorozatoktól a kibocsátott 
végtermékekig („Mi lett belıle?”  lekérdezés) vagy fordítva, a végterméktıl indulva a beépült alapanyag 
sorozatokig („Mibıl lett?” lekérdezés) a megfelelı félkésztermék sorozatokon át. 
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Sorozat visszakövetés – egyszintő  „Mibıl lett?” lekérdezés 

 

 

Sorozat visszakövetés – többszintő  „Mibıl lett?” lekérdezés 
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Sorozatkövetés –  „Ml lett belıle?” lekérdezés 

3.9 Mőszaki projektmenedzsment 

Az egyedi gyártás speciális igényei alapján alakították ki ezt a modult. Szabadon dönthetünk arról mit vonunk be 
egy projektbe: egy vagy több terméket, azoknak egységnyi vagy nagyobb mennyiségét. A projekt nemcsak 
gyártási, hanem más tevékenységeket is magában foglalhat, például így projekthez kötötten kezelhetı a mőszaki 
elıkészítés, helyszíni szerelés majd üzembe helyezést követıen az esetleges garanciális javítások.  

A projekt kezdeti szakaszában az elvégzendı feladatokat összevontan kezeljük, csak annyira részletezzük, ami a 
határidık és a várható költségek tervezéséhez feltétlenül szükséges. Ebben a fázisban készíthetjük el az ajánlatot, 
akár több változatban is. Ha a projekt az ajánlati szakaszon túljut, a részletes tervezés következik. Ekkor az egyes 
tevékenységeket a szükséges mélységig részletezzük, megadjuk a tevékenységek közötti kapcsolatokat, 
mérföldköveket, erıforrásokat. Ha egy tevékenység egy adott termék legyártását jelenti, akkor a cikkszám és az 
igényelt mennyiség megadásával jelezzük a gyártási igényt. Ha a mőszaki elıkészítés már létrehozta a termékre 
vonatkozó mőszaki dokumentációt (darabjegyzék, mőveletterv stb.), akkor a rendszer automatikusan alábontja a 
tevékenységet a megfelelı félkész termék szintekre, amelyek altevékenységek lesznek a projektben. Minden 
gyártási altevékenység egyben egy gyártási rendelést (mőhelyrendelés) jelent, melyek kezelése az Üzemirányítás 
fejezetben leírtak szerint történik. 

A projekthez felhasznált stratégiai anyagokat un. projekt-anyagoknak célszerő tekinteni. A projekt anyagok 
készletezése és foglalása a projekthez kötötten történik, azt más projektben felhasználni a rendszer nem engedi 
csak akkor, ha erre a projektmenedzser (PM) engedélyt ad. A projektanyagok beszerzését és a készletek 
alakulását a PM kézben tudja tartani. Kényelmi szolgáltatása a rendszernek, hogy a projektanyagok beszerzése 
során, a beérkezéskor e-mail üzenetet küld a rendszer az érintett személyeknek. Szintén értesítést küld a 
rendszer, ha késik a beszállítás.  

A félkész termékek esetén is definiálhatunk projekt cikkeket. A projekt cikkek elkészültekor (gyártási rendelésrıl 
történı lejelentéskor) a rendszer automatikusan kikeresi, hogy melyik gyártási rendelés igényli ezt a cikket és 
egyben végre is hajtja a keményfoglalást. 

A projekt elırehaladása során a nem gyártásos tevékenységekhez felhasznált erıforrásokat a projekthez 
rendelhetjük. A gyártásos tevékenységek anyag- és idıfelhasználása automatikusan az adott projekthez kerül 
elszámolásra, így a projektmenedzser folytonosan kontrollálhatja a tervezett és tényleges költségeket, 
mennyiségeket. 
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A projekttevékenységek ütemezését a rendszer mind az elırefelé, mind a hátrafelé történı tervezési logikával 
(foreward, backward scheduling) el tudja végezni. Ha az egyszerre futó projektek közös erıforrásokat használnak 
akkor meg kell oldani ez erıforrás allokációt (kapacitás tervezés, optimalizálás). A rendszerünkben ki van alakítva 
a MS Project szoftverhez az oda-vissza irányú adatkapcsolat (interface). 

A projekt lezárásakor a rendszer automatikusan elkészíti a tényleges költségek kigyőjtését, terv-tény elemzését. 

 

Projekt tevékenységek ütemezése MS Projekt szoftverben 

3.10 Finomprogramozás 

Az ERP rendszerek többnyire kínálnak megoldást egyes termeléstervezési feladatok ellátására. Attól függıen, 
hogy a tervezés mely oldaláról indulnak, azaz mit tekintünk a termeléstervezés szők keresztmetszetének, lehet 
beszélni Master Production Scheduling (MPS), Material Requirements Planning (MRP), Distribution Requirements 
Planning (DRP) vagy Capacity Requirements Planning (CRP) megoldásokról. Bár már a fenti alkalmazások is sok 
segítséget nyújtanak, a tényleges, termelıüzemi gép-, vagy gépcsoport szintő termeléstervezéshez és 
ütemezéshez (termelés-programozáshoz) mégsem nyújtanak megfelelı támogatást, mivel – elnevezésükbıl 
láthatóan is – eredetileg sem céljuk a termelés pontos idıbeli ütemezése a rendelkezésre álló gépi- és munkaerı-
kapacitások figyelembe vételével. 

Az MRP alkalmazások a vevıi megrendelésekbıl a darabjegyzékek és technológiai utasítások alapján visszafelé 
számolják az anyag- és alkatrész szükségletet, illetve a szükséges átfutási idıket. A darabjegyzék minden szintjén 
statikus szabályok alapján meghatározásra kerülnek azok a megrendelésben meghatározott teljesítési dátumhoz 
viszonyított legkésıbbi idıpontok, amikor is az adott anyagoknak, részegységeknek rendelkezésre kell állniuk. Az 
MRP program a darabjegyzék összes szintjét feldolgozva generál egy tervet, hogy mely mőveletet mikor kell 
elvégezni, ám mindezt a kiszállítási határidıhöz képest visszafelé meghatározva. Ilyen módon a felhasználóknak 
kell a tényleges gép-, gépcsoport szintő, napi ütemezést és munkabeosztást elkészítenie. 

Csak MRP-t használva elıfordulhat, hogy a rendszer olyan beszállítási határidıt ír elı, mely nem teljesíthetı. Ezek 
természetesen lehetetlenné teszik a tervezett, átgondolt beszerzési, termelés tevékenységet. A klasszikus MRP 
alkalmazások szekvenciális folyamatok, s ilyenformán a fenti a szők keresztmetszetek figyelembe vételével újra és 
újra módosítottan újraindított futtatásuk összességében meglehetısen idıigényes. 

Az ütemezési problémák okai nem a munkások, a gyártógépek és gépsorok vagy netán az ügyfelek, hanem az, 
hogy a diszkrét gyártási környezet termelés ütemezése egy nehéz és összetett feladat, mely speciális eszközöket 
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kíván meg. A megfelelı eszközök nélkül vagy nagyon sok idıt, energiát kell az ütemtervek kézi módosítására 
fordítani, vagy az ütemezés messze lesz az optimálistól, vagy mindkettı. 

A JD Edwards finomprogramozási moduljának (Production Scheduling) szerepe, hogy a fent vázolt problémák 
megoldását segítse, támogassa, és a rendszerben rendelkezésre álló információk alapján a legkedvezıbb terv-
változatot alakítsa ki. 

A JD Edwards a 90-es évek második felében a University of Toronto-val való szoros együttmőködésben 
fejlesztette ki a solver technológiák generációját, a Constraint Directed Search technológiát és az ezen alapuló a 
új finomprogramozási eszköz generációt a Production Scheduling – Discret-et (PS-D). 

A finomprogramozás igen szerteágazó, bonyolult tervezési folyamat, hiszen a kapacitás terheléseken kívül, 
információt kell szolgáltasson a kapacitást foglaló gyártási rendelések állapotáról, összefüggéseirıl (technológiai 
beépülési szintek esetén a programok között szoros kapcsolat van, hiszen az idıhorizontban egy alsó beépülési 
szinten lévı gyártási rendelés elkészülése mindig meg kell elızze az ıt igényként generáló gyártási rendelést). 

Ma már nem elég heti és napi gyártásprogramokat készíteni, szükség van a mőszak finom, óra-perc mélységő 
programozásra, hogy a kihasználatlan szabad kapacitásokat folyamatosan figyelemmel kísérhessük, és 
optimálisan felhasználhassuk, az értékesítési folyamatokat döntéseikben elısegíthessük. 

A finomprogramozás modul gyakorlatilag egy önálló szoftver, melynek önálló adatbázisa van. Alkalmazása során 
az alábbi lépéseket tehetjük meg: 

� Mestermodell áttöltése az ERP rendszerbıl: kiépített adatkapcsolat (interface) áll rendelkezésre az 
adatok áttöltésére 

� Scenariok (esetek) létrehozása: a mestermodellbıl másolatot készítünk, esetleges módosításokat 
hajtunk végre 

� Programozás: elindítjuk a programozást 

� Eredmények értékelése, módosítások végrehajtása 

� Újabb scenáriók kidolgozása 

� Ez egyes esetek összehasonlítása: a kulcsparaméterek segítségével könnyen összevethetık ez egyes 
alternatívák 

� Optimális program kiválasztása és átmásolása a mestermodellre 

� Adatok visszatöltése az ERP rendszerbe 

 

Az alapul szolgáló algoritmusok, eljárások mőködésének eredményét összetett, ámde mégis áttekinthetı 
diagrammok, grafikus felületek szemléltetik. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat. 
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Erıforrás diagram 

 

Az Erıforrás diagram egy olyan Gantt diagram, mely az egyes erıforrások kihasználtságát, foglalását egy 
idıhorizonton napi bontásban, óra perc mélységben jeleníti meg, a terhelését eltérı színekkel jelzi, az egyes 
cellák hossza a kezdési és befejezési idıt szemléltetik. A rendszerben a tervezés során azokat az idıhorizontokat 
veszi figyelembe, melyeket beállítottunk a termelési naptárban és az erıforrás törzsadatokban, hiszen nem 
minden nap munkanap és nem 24 óra (kivéve folyamatos mőszak esetén) a napi figyelembe vehetı idıhorizont. 

Információt kaphatunk a grafikonon lévı kapacitásterhelést jelölı cellákra kattintva, hogy milyen gyártási mővelet 
végrehajtásához lett foglalva az adott erıforrás, és a foglalás mikor kezdıdik és mikor ér véget. 

A rendszer eszközrendszerén keresztül lehetıség van az esetleges beavatkozásra, az adatok módosítására. 

A mőveleti diagram a termelési program (ütemterv) projekt szerő ábrázolása. 

Segítségével a termelést egy másik vetületben, de ugyancsak egy meghatározott idıhorizonton, egy adott napon 
beül óra – perc mélységben modellezhetjük. 

A diagrammon egy mőveleti kapacitás terhelés cellájára kattintunk, információt kaphatunk arról, hogy a mővelet 
végrehajtásához milyen gépi erıforrásra van szükség. 
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Mőveleti diagram 

 

A két vetület egy közös képernyın is megtekinthetı, ezzel is elısegítve a könnyebb áttekinthetıséget, kapacitás 
elemzést. Amennyiben beavatkozásra van szükség a rendszer számos lehetıséget és eszközt biztosít az adatok 
módosítására, korrigálására, a változások interaktív módon megjelennek a grafikonokon. 
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Készlet diagram 

 

A készlet diagram az esetleges készlet-problémák szemléltetésére szolgál, ezzel is segítve a tervezést és a 
döntéshozók (termelési vezetık) munkáját. 
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A készletgörbe a készletszint részletes analízisét teszi lehetıvé az idıhorizont bármely pontján tetszıleges 
felbontással. A grafikonon színek jelölik azokat a készlet sávokat, ahol minimum és maximum szint van. 
Lehetıség van több szint kialakítására is, mint például biztonsági, jelzı készletszint. Az egyes tartományokhoz 
színek rendelhetık az alapértelmezett beállításokat a felhasználó szabadon megváltoztathatja, paraméterezheti. 

 

Lehetıség van „mi lenne, ha” típusú szimulációk elvégzésére. A szimuláció a kiinduló állapottal összehasonlítható, 
elemezhetı.  
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A mőveleti tervek szemléletes, grafikus eszközökkel definiálhatók: 

A folyamat ábrán szemléltethetı, hogy egy adott mővelet elvégzéséhet milyen gépre, emberi erıforrásra, 
alkatrészekre van szükségünk. 
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3.11 Karbantartás 

A karbantartási modul a gépeken, termelı berendezéseken végrehajtandó karbantartási feladatok tervezésére és 
nyomonkövetésére szolgál. A rendszer többi moduljával teljes integráltságban mőködik, így a tárgyi eszköz 
törzsben szereplı eszközökre indíthatjuk a karbantartási rendeléseket, a cikktörzsben definiált cikkeket 
használhatjuk fel a karbantartás során, melyet a beszerzési modul segítségével szerzünk be. A TMK feladatok 
esetén a tervezett karbantartási feladatokhoz szükséges anyagok tervezését az MRP modullal végezhetjük, a 
karbantartó szervezet emberi és gépi erıforrásainak tervezését a kapacitástervezés modullal végezhetjük. 

A modul alapmőködéséhez a karbantartási rendelések kezelése tartozik: rendelésfej létrehozása; anyaglista és 
mőveletterv létrehozása, ekkor a rendszer automatikusan elkészíti a költségtervet; engedélyezési eljárás 
keretében a felelıs vezetı engedélyezi vagy elveti a tervezett karbantartási feladatot. A modul további 
lehetıségeit a TMK funkciók jelentik: típusfeladatok (javítások) definiálása; javítási ciklusok megadása, (ahol a 
ciklus alapja lehet a naptár, illetve a berendezés futásteljesítménye, például jármőveknél a kilométer teljesítés, 
gépeknél az üzemóra, főtıberendezéseknél az eltüzelt tüzelıanyag mennyisége, stb.). A rendszer figyelmeztetést 
küld a karbantartás tervezınek a közeledı javítási feladatokról, így elegendı idı jut a felkészülésre. 

Lehetıség van az állapotfüggı karbantartás megvalósítására is. Ha a gépeink, berendezéseink mőködési 
állapotáról (pl. csapágyhımérséklet, rezgés, zajszint stb.) elektronikus jelek formájában információt adunk a JD 
Edwards rendszernek, akkor a kritikus értékek elérése esetén a rendszer jelzést ad a megfelelı felhasználóknak 
és egyben karbantartási rendelést generál. 

3.12 Repetitív gyártás, Kanban módszer támogatása 

Az üzemirányítás modulban kezelt hagyományos – gyártási rendelések kezelése – módszer mellett a JD Edwards 
rendszer támogatás ad a nagy tömegszerőségő gyártás tervezéséhez és nyomon követéséhez is. A rendszerben 
definiálhatók az egyes gyártósorok és szerelési munkahelyek. 

A Kanban módszer alábbi négy típusával a rendszer teljes körően támogatja a szívásos gyártási modellt: 

Kanban típusa Ciklus kezdete - Check Out Ciklus vége - Check In 

Anyag Kanban Kanban kártya státusza megváltozik Készlet átmozgatás raktárból az 
üzembe 

Gyártási Kanban Kanban kártya státusza megváltozik 

GYR fej létrejön 

GYR feldolgozás (anyaglista csatolás, 
mőveletterv csatolás, GYR nyomtatás) 
megtörténik 

GYR készletre jelentés 

GYR anyagvételezés 

GYR idılejelentés 

Készletre jelentett termék 
áttárolása a felhasználási helyre 

Beszerzési Kanban Kanban kártya státusza megváltozik 

Beszerzési rendelés létrejön 

Beszerzési rendelés bevét 

Bérmunka Kanban Kanban kártya státusza megváltozik 

Bérmunka rendelés létrejön 

Bérmunka rendelés bevét 
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� Agribrands Hungary Rt. (Cargill) 

� Alcon Hungária Kft. 

� Alfa Fry Technologies Kft. 

� Alterra Építıipari Kft 

� Arvit Hőtıipari Rt. 

� ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 

� Bólyi Mezıgazdasági Termelı és Kereskedelmi Rt. 

� Carnaud Metalbox Magyarország Csomagolóipari Kft. 

� Carrier CR Magyarország Kft. 

� Coloplast Hungary Kft. 

� Délviép Dél-Dunántúli Építıipari Kft. 

� Denso Manufacturing Hungary Ltd. 

� DKG-East Rt. 

� Fischer Rosemount Magyarország Kft. 

� Frama Francia-Magyar Papírfeldolgozó Rt. 

� Gyermelyi Rt. 

� Könnyőszerkezet Építı és Szolgáltató Kft. 

� Köbal Könnyőfémmő Kft. 

� Középületépítı Rt. 

� I.M.I. Kft. 

� IBV Világítástechnológiai Kft. 

� Immergas Hungaria 

� Lighttech Lámpatechnológiai Kft. 

� Lilly Magyarország Kft. 

� MAL Magyar Alumínium Termelı és Kereskedelmi Rt. 

� MÁV-Vasjármő Kft. 

� Reckitt Benckiser Magyarország Kft. 

� Sága Foods Rt. 

� Shell Hungary Kft. 

� TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft. 

� Tokaj Kereskedıház Rt. 

� Tupperware Magyarország Kereskedelmi Kft 

� Universal Music Magyarország Kft. 
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Az e-Best Tanácsadó Kft. kiemelkedı referenciákkal rendelkezı tanácsadó partnerei segítségével tesz meg 
mindent annak érdekében, hogy ügyfelei a mindenkori pályázati lehetıségek között mindjobban eligazodjanak, és 
a legjobb esélyekkel induljanak a támogatási lehetıségekért. 

Amennyiben Önök úgy döntenek, hogy élni kívánnak ezekkel a lehetıségekkel, abban az esetben a következı 
segítséget tudjuk ehhez nyújtani: 

5.1.1 Forrásfeltárás és pályázati lehetıségek keresése 

Megkeressük és kiválasztjuk az Önök számára legmegfelelıbb pályázatot.  

5.1.2 Pályázatok elkészítése 

A kiválasztott pályázatot vagy pályázatokat elkészítjük. Biztosítjuk, hogy a pályázat tartalmi és formai 
szempontból a legmegfelelıbb legyen. Sikerdíjas konstrukciónk biztosítja, hogy Önöknek csak elnyert támogatás 
esetén jelent költséget a pályázat elkészítése. 

5.1.3 Elszámolás menedzsment 

A pályázatok minden esetben rész és utófinanszírozásúak, a kifizetési kérelemhez csatolni kell a szállítók számláit 
és a teljesítés dokumentumait. A kifizetı hatóság 90 napos határidıvel utalja ezután a támogatást. Mivel az 
elbírálás nagyon szigorú, vállaljuk, hogy ellenırizzük a beadandó kifizetési kérelmeket, hogy mindenben 
megfeleljenek az elıírásoknak. Erre azért van szükség, mert hiba esetén újból kezdıdik a 90 nap.  

A lehetıségek legjobb kihasználásához folyamatosan tanácsadói támogatást biztosítunk. 

 

 

Cégünk rendelkezik a pályázatok benyújtásához szükséges ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal, az e-
Best Tanácsadó Kft. jelenleg futó projektjei között több olyan is van, amelyik a pályázati támogatás 
segítségével valósult meg. 

 


