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„Az információk naprakészen szere-

pelnek benne, s a cégvezetők tetszés 

szerint, bármikor lekérdezhetik az 

őket érdeklő kimutatásokat, például 

a pénzügyi elemzéseket, vagy bármi-

kor tájékozódhatnak a raktárkészlet 

állapotáról”

Balla Tímea
üzemgazdász -projektmenedzser
Mar-Ne-Váll Kft.

ÁTTEKINTÉS

Céginformáció
Cégnév: Mar-Ne-Váll Kft. •
Iparág: Élelmiszeripari gyártás,  •
 FMCG nagykereskedelem

Weboldal: www.ripp-ropp.hu •

A bevezetés célja
A termék- és vevőkör bővülésével a korábbi  •
DOS alapú rendszer már képtelen volt fel-
dolgozni az ugyancsak dinamikusan bővülő 
adathalmazt. A cég vezetői nem tudtak 
naprakész információkhoz jutni, így olyan 
integrált rendszert kerestek, amely elbírja a 
megnövekedett forgalmat, és bővíthető a 
jövőben.

Miért az SAP?
Az SAP Business One biztosította az  •
elvárt átláthatóságot, a folyamatok nap-
rakész nyomon követését és a kezelés 
könnyedségét, a tulajdonosok igénye 
szerint.

Bevezető partner
IFSZ Kft. •
Weboldal: www.ifsz.hu •

Telefon: +36/52/503 020 •

Bevezetett rendszer
SAP Business One •

Felhasználók száma
15 fő •

Szoftver környezet
Microsoft Windows Server 2008 •
Microsoft  SQL 2005 •

A Mar-Ne-Váll Kft.-t 2001-ben alapította 
két magyar tulajdonosa Debrecenben. 
Itt különféle fagyasztott élelmiszeripari 
áruk nagykereskedelme folyt. A cég 
2005-ben vásárolta meg jelenlegi török-
szentmiklósi feldolgozó üzemét, ahol 
már 1987 óta folyt panírozott, készre 
sütött termékek gyártása. Az üzem el-
sőként jelent meg a magyar élelmiszer-
piacon ezzel az új termékkörrel, kialakít-
va egy stabil és sikeres termékcsaládot 
RIPP-ROPP márkanév alatt. Az ágazatot 
sújtó nehézségek azonban az üzemet is 
elérték. Több évig szünetelt a gyártás, 
így a márka lekerült az üzletek polcairól. 
A termelés a tulajdonosváltással ismét 
elindult, s a teljes egészében magyar 
alapanyagokat használó gyár mára, 
minden támogatás nélkül, világszínvo-
nalú, piacvezető üzemmé fejlődött. A 
fejlődésre egyébként jellemző, hogy a 
vállalat 2009-ben mintegy 20 százalékos 
bővülést tudott felmutatni mind volu-
menben, mind árbevételben – vázolja a 
fejlődés ívét Balla Tímea, a Mar-Ne-Váll 
projektet levezető üzemgazdásza. 

A termékpaletta folyamatosan bővül, s 
a több mint 120 dolgozót foglalkoztató 
cég több multinacionális bolthálózatnak 
is szállít. A tulajdonosok tavaly saját 
bolthálózat kiépítésébe is belefogtak, s 
ennek eredményeként már üzemelnek 
üzletek Hajdúszoboszlón és Szolnokon. 
A vállalat továbbá megszerezte az or-
szágban elsőként a legmagasabb minő-
ségbiztosítási rendszert, az ISO 22000-
et. Ezen rendszeren belül az üzemben 
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az Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás élelmiszer-higiéniai 
kirendeltsége üzemel, a gyár továbbá 
saját ÁNTSZ-rendelővel és laboratóri-
ummal rendelkezik.

Korábbi állapot
2006-ban úgymond már kaotikus állapo-
tok uralkodtak a cég informatikai feldol-
gozó rendszerében; akkoriban ugyanis 
DOS alapú programokat használtak az 
értékesítés, a számlázás, a szállítóle-
velek kiállítása, valamint raktárkészlet-
nyilvántartás támogatására. Ezekhez 
még különféle exceles és papír alapú 
kimutatások társultak a napi gyártási 
feladatok kapcsán. „Ahogy szélesedett 
a termékpaletta, ahogy bővült az ügyfél- 
és beszállítói kör, a régi rendszer átlát-
hatatlanná vált, s a program nem volt 
többé képes kezelni a megnövekedett 
adatmennyiséget. Így mind az alkalma-
zottak, mind a vezetőség egyre több 
időt volt kénytelen a naprakész infor-
mációk megszerzésére fordítani. Az 
adatokat ráadásul, integráció hiányában, 
több forrásból kellett összeszedni. Az 
alapanyagkészlet-nyilvántartás például 
Excelben történt, s a szükséges ada-
tokat innen kellett átemelni a DOS-os ki-
mutatásokba. Vállalatirányítási rendszer 
pedig egyáltalán nem létezett, minden 
adminisztrációs munka papír alapon 
folyt” – emlékszik a nehézségekre Balla 
Tímea.

A megoldás
Ilyen körülmények között a cégveze-
tés is belátta, hogy a fennálló helyzet 
tarthatatlan, váltani kell modernebb 
informatikai rendszerre, mert a gyorsan 
szaporodó adattömeget a régi rendszer 
már képtelen feldolgozni, s naprakész 
információkat szállítani a felhasználók-
nak. Elkezdődött tehát a piac vizsgálata: 
mi lenne a legmegfelelőbb integrált 
vállalatirányítási rendszer?

„A fő keresési szempontot a gyártási 
rész karbantartása határozta meg, azaz 
fontos követelmény volt, hogy a gyártá-
si utasítások, a darabértékek, illetve a 
gyártási normák nyomon követhetőek, 
átláthatóak legyenek. A logisztikai és az 
értékesítési folyamatok gördülékennyé 
tétele sem volt mellékes. S mivel az 
SAP Business One mindezt kiválóan 
végzi, az ár-érték arány megfelelő, s a 
szoftver kezelése sem ördöngösség, 
nem volt nehéz a döntés. Megköny-
nyítette a vezetők dolgát az is, hogy a 
bevezető partnert nem kellett messze 
keresni, a szintén debreceni székhelyű 
IFSZ Kft. rögtön kéznél volt és ráadásul 
komoly iparági tapasztalattal rendelke-
zett – ez a bevezetés gyorsaságában 
játszott szerepet” – ecseteli Balla Tí-
mea. A Mar-Ne-Váll 2006 októberében 
kötött szerződést az IFSZ-szel, s 2007. 
január 1-jén Törökszentmiklóson már el 
is startolt élesben az új rendszer. 
A debreceni központ, ahol alapvetően 
a könyvelési teendők adminisztrálását 
végzik, „távoli asztali” kapcsolattal éri 
el a szervert. Az IFSZ add-onjai futnak a 
banki ügyletek és a házipénztári bizony-
latok kezelésére is.

Eredmények és tapasztalatok
„Az SAP Business One legfontosabb 
előnye a Mar-Ne-Váll számára az a 
könnyedség és átláthatóság, amelynek 
segítségével néhány kattintással elő 
lehet hozni a szükséges adatokat, illetve 
egyértelműen látszik, hogy ki, mikor és 
mit csinált a rendszerben. Az is lénye-
ges, hogy az információk naprakészen 
szerepelnek benne, s a cégvezetők 
tetszés szerint, bármikor lekérdezhetik 
az őket érdeklő kimutatásokat, például 
a pénzügyi elemzéseket, vagy bármikor 
tájékozódhatnak a raktárkészlet állapo-
táról” – emeli ki a projektmenedzser.
Az IFSZ fejlesztett a rendszerhez egy 
egyedi önköltség-számítási modult is; 

ennek  megjelenítési felülete egy Excel-
kimutatás, amely közvetlenül a rend-
szerből,  a gyártási utasításokból szerzi 
az alapadatokat. Ennek alapján kiszámít-
ható, hogy egy adott tömegű legyártott 
termék egy kilogrammjára mekkora 
önköltség jut. A modul az általános 
költséget is felosztja, így ez a kalku-
láció képezi az utókalkuláció alapját is 
egyben. Ezt a percre pontos kimutatást 
az IFSZ kiegészítette még egy várható 
árbevétel-kalkulátorral, így a rendszer az 
önköltségeken túl már a termékszintű 
fedezetről is információt nyújt. „Az IFSZ 
kiegészítő megoldásaival magunknak 
tudjuk a rendszert. Láthatóvá váltak 
az egyes területek egymásra épülő 
feladatai, s ez a szigorú számonkérés 
mellett építi a csapatmunkát. Meggyő-
ződésem, hogy a rendszer bevezetése 
komolyan hozzájárult ahhoz, hogy mára 
a panírozott termékek meghatározó sze-
replőjévé válhattunk Magyarországon” 
– mondja Markovits László tulajdonos-
ügyvezető.

További tervek
A Mar-Ne-Váll már megkezdte kiske-
reskedelmi bolthálózata kiépítését, s a 
már említett boltokon túlmenően további 
üzletek nyitását tervezi. Így kézenfekvő 
az a törekvés, hogy az IFSZ kiskeres-
kedelmi add-onjának bevezetésével 
a kereskedelmi egységek integrálva 
legyenek a rendszerbe annak érdeké-
ben, hogy ezekben is nyomon követhe-
tő legyen az értékesítés és a készletek 
nyilvántartása.
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