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ALASZKA KFT. Élelmiszer és vegyi áru 
kis-és nagykereskedelem
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Az 1989-ben alapított Alaszka Kft. 1997

márciusától specializálódott az

élelmiszer és vegyi áru kis- és

nagykereskedelemre. A családi

tulajdonban álló cég tevékenységével

az elmúlt több mint két évtized során

elsősorban Hajdú-Bihar megye terü-

letén vált meghatározó szereplővé.

Az Alaszka mára egy debreceni és egy

hajdúböszörményi telephelyű

nagykereskedelmi logisztikai raktárral,

valamint egy a kiskereskedelem

számára nélkülözhetetlen, minden

igényt kielégítő C+C áruházzal

rendelkezik. A cég tulajdonában áll

több, frekventált helyen lévő

élelmiszer üzlet is, melyeket többek

között Debrecenben, Derecskén,

Tiszacsegén és Dunaújvárosban

találhatók meg.

LOGPOS PÉNZTÁRGÉP

ÚJ PÉNZTÁRGÉP PROGRAM

A Logpos pénztárgép egy
számítógép alapú, NAV
engedélyes kiskereskedelmi
kasszaprogram, adóügyi
egységgel. Modern, mégis
egyszerű kezelői felülettel és
nagyfokú testreszabhatósággal.

A partnereink munkája nagyban segíthető egy integráltan működő, modern pénztárgép

szoftver segítségével, melyet a kiskereskedelmi dolgozók is egyszerűen, könnyedén

képesek kezelni. A Logpos névre hallgató programunkat az Alaszka Kft. elsőként a C+C

raktárban vezette be pár évvel ezelőtt. A sikeres használatot követően észlelte a gyakorlati

előnyeit a programnak, majd végül 2021-ben döntöttek úgy, hogy a többi egységükben is

megválnak a korábbi, korszerűtlen szoftvertől.

„Az új pénztárgépekkel elégedettek

vagyunk – tudtuk, hogy nem lesz

velük gond, hiszen már pár éve a

C+C raktárunkban is ezt használjuk.

A Logpos kasszán naponta több száz

bizonylatot nyomtatunk ki, és eddigi

tapasztalataim alapján ez egy

intelligens, jól kezelhető, és

felhasználóbarát program, mely

nagyban megkönnyíti a

kereskedelmi egységekben dolgozó

kollégáim munkáját. "

— Csorba Krisztián
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ÜZLETI PROBLÉMA
Az Alaszka számára is fontos, hogy a

modern kor kihívásaihoz alkalmazkodva

időben lépjenek, így időszerűvé vált a

pénztárgép rendszerük teljeskörű

cseréje. A Logbord szakemberei által

fejlesztett és a hatóságok által

engedélyezett Logpos szoftver a

háttérrendszerrel teljes összhangban

lévő program, mely egyszerűen és

azonnal kommunikál az E-ERP-vel.

Mivel a pénztárgépek feketedoboza

egymillió bizonylat adatainak tárolására

alkalmas, így ez is az egyik vezető

probléma volt a vállalatnál, hogy ha már

mindenképpen hardvercserét kell

végrehajtani, akkor az legyen teljeskörű, és

kezdjék el a kiskereskedelmi egységek is a

Logpos pénztárgépprogram használatát.

Problémaként állt fenn, hogy a korábbi

programra nem érkeztek újabb frissítések,

és mivel ez a Logbordnak sem egy saját

fejlesztése volt, így különösen nehéz volt

az esetleges hibákat feltárni, és azokat

kijavítani.

A Logpos egy gyorsabb, modernebb

rendszer, mely minden szempontból

biztonságosabb kommunikációt valósít

meg és a teljes E-ERP működést leköveti. A

kis-és nagykereskedelmi működés alapja

teljesen megegyezik, így a különböző

jellegű divíziók közötti átjárásnál nem okoz

gondot a program használata a

felhasználónak.
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ÜZLETI HELYZET

A Reál Hungária egyik ala-
pító tagjaként az Alaszka
Kft. a Hajdú-Bihar, Heves és
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében fellelhető üzleteket
működteti. Ezekben az
egységekben esedékessé
vált a pénztárgépek cseréje
egyrészt az adóügyi egység
memóriájának megtelítő-
dése miatt, másrészt a 7–8
évvel ezelőtt bevezetett
program már nem tűnt
korszerűnek.
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MEGOLDÁS

Az Alaszka Kft. vezetőségében az a

döntés született, hogy a korábbi

pénztárgép program helyett, a Logbord

által fejlesztett szoftver használatával

folyatatják a kereskedelmi egységeikben

a munkát.

A pénztárgépek átállítása több

turnusban zajlott le, melynek során már

az egységek túlnyomó része az új

pénztárgépek segítségével végzi az

értékesítést. A vállalatnak EPSON TM–

810F nyomtatós Adóügyi Ellenőrző

Egységgel rendelkező gépeket

szolgáltattunk, illetve szolgáltatunk a

még hátra lévő boltok átállításánál.

ELŐNYÖK

• Érintőképernyős és / vagy
billentyűzetes kezelés

• Nyugta, egyszerűsített
számla készítése
pénztárgépszalagra

• Visszáru, göngyöleg
visszavét, sztornó,
reklamáció rögzítése
áruforgalmi feladással

• Bankkártya terminál kezelés

• Tetszőleges számú
fizetőeszköz típus kezelése

• Többszintű
kedvezményrendszer
támogatás

• Elszámoltatás támogatása
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A Logpos pénztárgépen lehetőség van

munkafolyamat közben pénztáros

váltására, emellett lehet elszámolást

végezni, valamint a bankkártyás

terminállal való összekötés is biztosított.

A hagyományos fizetőeszközökön kívül

kezeli a program a különböző vásárlási

utalványokat, kártyákat, valamint az RFID

technológiával működő törzsvásárlói

kártyákat is. Az E-ERP vállalatirányítási

rendszerben végrehajtott árváltozások,

valamint a létrehozott időszaki

kedvezmények valós időben frissülnek,

így nincs szükség a programból való

kilépésre, vagy újraindításra.



EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK
Elmondható, hogy a Logbord által

fejlesztett pénztárgépek bevezetésével

sikerült az Alaszka kiskereskedelmi

egységeinek is modernizálódni,

alkalmazkodni a kor kihívásaihoz. Az

integrált működés, a grafikus

kezelőfelület, valamint az egyéb

működést segítő tényezők mind a

felhasználók napi munkavégzését

könnyítik meg. Nagy előnye a

programnak az azonnali frissülés, az

internetkapcsolat nélküli működés,

valamint a pénztáros váltás funkció, a

kasszán történő pénztáros elszámolás, és

a különböző kártyák, fizetőeszköz

típusok, RFID technológiás kártyák

kezelésének lehetősége. Bízunk benne,

hogy az Alaszkánál is hamar megszokják

az alkalmazottak az új pénztárgépeket,

és a még egyelőre át nem állt

egységeket is mihamarabb a Logpos

pénztárgép program megelégedett

felhasználói között üdvözölhetjük.

A LOGBORD 2010 Kft.-ről

Cégünk szolgáltatások széles körét kínálja. 

Kollégáink otthonosan mozognak a kereskedelem-

informatikai tanácsadásban, ezen rendszerek

kiépítésében, vállalati folyamatok optimalizálásában,

pályázati tanácsadásban. Saját fejlesztésű 

rendszereinket úgy tervezzük és készítjük el, hogy 

azok támogassák partnereink mindennapi munkáját, 

növeljék cégük hatékonyságát, legyen szó vállalatirányítási

rendszerekről vagy web alapú szolgáltatásokról. 

Küldetésünk a legújabb piaci igényekhez alkalmazkodó, 

mindig megújuló termékeinkkel megfelelni a legkülönbözőbb 

felhasználói igényeknek.
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