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A gazdasági körülmények változása, az
egyre élesedô verseny az élet minden
területén arra kényszeríti a talpon ma-
radni akarókat, hogy hatékonyabbá te-
gyék munkafolyamataikat. Ennek egyik
módja a már rendelkezésre álló vagy a
tevékenység során keletkezô adatok
pontos, gyors begyûjtése és kiértékelé-
se. A nagy mennyiségû adatok kezelé-
sét és feldolgozását a számítógép és a
rajta futó program teszi lehetôvé. Nap-
jainkban szinte az élet minden területét
behálózzák a számítógépek. Persze
vannak olyan területek, ahol nem alkal-
mazható egy hagyományosnak számító
asztali számítógép, viszont az adatfelvi-
telre és -feldolgozásra szükség lenne a
hatékonyabb, pontosabb munkavégzés
érdekében. Egy terepen is jól használ-
ható, kisméretû, lehetôleg egy kézzel is
kezelhetô adatgyûjtôn nem célszerû a
teljes PC-billentyûzetet elhelyezni – a
méret korlátai miatt –, viszont a lehetô
leggyorsabban és legpontosabban kell
betáplálni a gépbe az adatokat. Ez az
oka annak, hogy a legtöbb ilyen adat-
gyûjtôt  ellátják vonalkódolvasóval.
Ezek alkalmazása lehetôvé teszi a
gyors, pontos adatbevitelt, a másik elô-
nye pedig az, hogy a többi automatikus
adatazonosításhoz képest egyszerûen
és olcsón elôállítható.

Az elôzôekben kifejtett okok vezet-
tek oda, hogy a Nyírségi Erdészeti Rt.
megoldást keressen az adminisztrációs
munka gyorsabbá és pontosabbá tételé-
re. Ehhez cégünk, a Vonalkód Rend-
szerház Kft. egy vonalkódos alapon
mûködô rendszer használatát javasolta.
A kidolgozást a két társaság közösen
végezte úgy, hogy mindkét oldal szak-
mai tapasztalataival járult a feladat meg-
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oldásához. Ez az új rendszer három
részre bontható, amelybôl kettô hard-
ver-, egy pedig szoftverrész. Az egyik a
rendszer alapját adja, ez a vonalkódos
jelölôrendszer. A másik hardver a vo-
nalkódos kézi adatgyûjtô, nyomtató
együttes, amely lehetôvé teszi az adat-
gyûjtô szoftver használatát. A harmadik
elem pedig  maga a szoftver, amely se-
gíti az erdészt a fakitermeléshez kap-
csolódó feladatok ellátásában, így pél-
dául a különféle választékok  köbözé-
se, termelési adatok összesítése, kap-
csolódó bizonylatok elôállítása, adatát-
adás a központi rendszer felé stb. 

A rendszer mindhárom elemének
fejlesztésekor figyeltünk arra, hogy a le-
hetô legáltalánosabb módon fogalmaz-
zuk meg az adott feladatot, és a legátfo-
góbb megoldásokat alkalmazzuk. Arra
törekedtünk, hogy a rendszer minden
elemében -  lehetôleg változtatás nélkül
- alkalmas legyen más magyarországi,
sôt külföldi erdôgazdaságokban való

bevezetésre is. Mivel a rendszer alkal-
mazása számszerûsíthetô gazdasági
elônyökkel jár, biztosak vagyunk
benne, hogy a kezdeti érdeklôdés to-
vább erôsödik, és belátható idôn belül
újabb erdészetek gyarapítják a felhasz-
nálók táborát.

A fejlesztést nem zártuk le, jelenleg is
folyik egy olyan, a termelékenység nö-
vekedését jobban segítô automata tár
fejlesztése, amely megkönnyíti a vonal-
kódos jelölô elemek terepen való rögzí-
tését. Ha sikerült felkelteni érdeklôdé-
sét a rendszer mûködésével kapcsolat-
ban, szívesen állunk rendelkezésre bô-
vebb tájékoztatással, esetlegesen hely-
színi bemutatóval.

Ez a dokumentum az Európai Kö-
zösség pénzügyi támogatásával
készült. A benne foglalt nézetek a
Vonalkód Rendszerház Kft. néze-
tei, és ezért semmiképpen sem te-
kinthetõk az Európai Közösség
hivatalos állásfoglalásának.


