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A Bora Kft.-t valamint később a Bora-Ital

Kft.-t is Bora Imre alapította 1993-ban, aki

jelenleg is a cégcsoport tulajdonosa és

ügyvezető igazgatója.

A vállalat a multinacionális láncok márkás

termékeire és az ehhez kapcsolódó ár-

versenyre reagálva az italpiacon szinte

minden szegmensben kifejlesztette és

forgalmazza a saját márkás termékeit.

A Bora Kft. a kereskedelmi tevékenységen

felül a rendezvényszervezésben is jeles-

kedik. A nevéhez fűződik a Gyulai Pálinka-

fesztivál és a Gyulai Kézműves Sörfesztivál

szervezése is.

A cégcsoportnál 23 sofőr dolgozik, akik

heti rendszerességgel szállítanak árut a

közel 1500 viszonteladó partnerüknek.

Mellettük összesen 120 embert foglalkoz-

tat a Bora.

SOFŐR TABLET

ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSE
A BORA-ITAL KFT.-NÉL

Tabletes, Android rendszerre
fejlesztett alkalmazás, melyet
a túrában résztvevő sofőrök az
árukiszállítás adminisztrálására
használnak, kimenő számlák
elszámolására, visszáru (áru,
göngyöleg) és pénztári bevét
bizonylatok készítésére.

A Logbord 2010 Kft. által fejlesztett vállalatirányítási rendszer (E-ERP) számos területen

alkalmazható a gyakorlatban. Most az árukiszállítást végző sofőrök munkáját segítő

applikációt mutatjuk be. A program Android rendszerű táblagépre készült, mely

hatékonyabbá és könnyebbé teszi a sofőrök munkáját.

„A bevezetésre került rend-
szertől azt vártuk, hogy rugal-
masan idomuljon a vállalati
folyamatainkhoz. A Logbord Kft.
az igényeinket figyelembe véve
szabta testre a sofőr tablet
programot, mely nagy előrelé-
pés a sofőrök munkájának digi-
tális támogatásában.”

— Tatár Gábor, vezető informatikus



ÜZLETI PROBLÉMA
A Bora Kft. részéről az volt az elképzelés,

hogy a korábbi időigényes, papír alapú,

pontatlan folyamataikat váltsuk ki egy mo-

dern informatikával támogatott korszerűbb

mobil megoldásra. A sofőrök, akik a válla-

lattól megrendelt termékeket szállítják ki a

partnereknek, kézi bizonylattömbbe vezet-

ték, hogy kitől mennyi visszáruzott cikkeket

(árut és göngyöleget) vettek vissza, kitől

mennyi pénzt vettek át. Segítségükre mind-

összesen a számológép, a „kockás papír” és a

nyomtatott göngyöleg árlista volt. Amellett,

hogy ez a folyamat nem volt kifejezetten

gyors, még a hibázás lehetősége is hatvá-

nyozottan jelen volt. A raktárba visszaérve a

sofőröknek el kellett számolni még egyszer,

és el kellett készíteni a bizonylatokat újból a

vállalatirányítási rendszerben is.
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Örömmel fogadtuk a Bora részéről a meg-

keresést, hogy a már 2015 óta meglévő sofőr

tablet programmodulunkat szeretnék hasz-

nálni, melyhez egyedi fejlesztési igényeiket is

jelezték a Logbord munkatársai felé.

Ahhoz, hogy a Bora Kft. terjeszkedni tudjon

és egyre több boltot, valamint raktárt

nyithasson, felmerült az igény a költség-

optimalizálásra és a szervezetlen szállítási

ciklusok megszüntetésére. Az integráltan

kezelt túrajáratok és azok átláthatóbb el-

számoltatása szükségessé vált az elmúlt évek

során – és erre a problémára szolgált meg-

oldásul a táblagépre fejlesztett sofőr alkal-

mazásunk.

ÜZLETI HELYZET

Jelenleg a cégcsoport az ország délkeleti

részén, 26 telephelyen üzemeltet kis- és

nagykereskedelmi egységet, míg Békés-

csabán, Törökszentmiklóson, Szolnokon és

Kecskeméten kiszállításos nagykereske-

delmi tevékenységet folytat több, mint 60

gépkocsival.



MEGOLDÁS

A táblagépre készített programunkkal

lehetővé vált, hogy a sofőr a helyszínen,

azonnal tudja rögzíteni a visszáru bizony-

latokat, és a pénztár bevételi bizonylatokat.

Ezen bizonylatokat már nem kell újra rög-

zíteni az E-ERP rendszerbe, mivel a sofőr

tablet rendszer online működik a vállalat-

irányítási rendszerrel, és a raktárban dolgozó

túra elszámolást végző kolléga azonnal meg

is nézheti azt, így nincs szükség a későbbi

újra rögzítésre. Mire visszaér a túrázó teher-

gépkocsi, a túra elszámoltató személy már

ismeri a visszahozott áruk mennyiségét és

pénz mennyiségét, amivel el kell számoltatni

a sofőrt.

A Kiss B. Ker Kft. már idestova hatodik éve

használja ezt a programmodult, így tökéletes

referencia volt, hogy a tevékenységi pro-

filban is hasonló Bora sofőrjei jól és haté-

konyan fogják tudni használni a táblagépes

alkalmazásunkat.

A Bora Kft.-nél a meglévő folyamatokon túl,

az volt a kérés, hogy a korábbi kiszállításból

származó visszárut és a göngyöleget is egy-

szerre kezelje az applikáció. Fejlesztőink ezt

megvalósítva adták át a vállalatnak a

programot.
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ELŐNYÖK

• Költséghatékonyság

• Pontos munkavégzés, a hi-

bázás lehetőségének mini-

malizálása

• Könnyen kezelhető felület

• A párhuzamos munkák el-

kerülése

• Környezettudatosság – így

kevesebb papírmunka

A sofőröknél lévő Bluetooth-os nyomtató

segítségével mind a visszáru bizonylat, mind

pedig a pénztári bevét bizonylat azonnali

nyomtatására van lehetőség, így ezeket a

papírokat semmilyen módon nem kell utólag

kiküldeni a partnerek felé.

A pozitív tapasztalatokon fellelkesülve

újabb, a gyakorlati használatot még tovább

segítő egyéb fejlesztések is tervbe vannak

véve.



EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK

Érdemes a sofőr tablet programmodul be-

vezetésének sikerességét a Bora Kft.-nél

több szempontból megvizsgálni. Elsősorban

a vállalati folyamatok modernizálásának és

aktualizálásának oldaláról lehet megköze-

líteni, másfelől pedig a használt informatikai

infrastruktúra integritásának részéről.

A rendszer segítségével gyorsult – ponto-

sabbá, hatékonyabbá vált a túra folyamata.

Környezettudatossági szempontokat nézve

is nagy előrelépés, hiszen rengeteg feles-

leges papírmunkától kíméli meg a vállalatot.

Emellett a Logbord által fejlesztett számos

egyéb programmodul mellé lépett be a sofőr

tablet applikáció, egységesebbé téve az

informatikai háttéralkalmazások sorát a

vállalatnál. A cég munkatársai megelégedett

felhasználói már hosszú évek óta a

kereskedelmi és ügyviteli rendszernek,

valamint a vezetői információs rendszernek

is, és most örömmel látjuk, hogy a túraszer-

vezés folyamatánál is sikerült az elvárások-

nak megfelelően egy modern, a jelen kihívá-

soknak is megfelelő programmal a rendel-

kezésükre állnunk.

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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