
ÖSSZEÁLL A KÉP
A világ szolgáltatóipara egyre inkább az önkiszolgálás és a „mass customization”, az 
egyéni igények tömeges kielégítése felé megy. Hasonló módszereket valósított meg a 
logisztika világában a szolnoki BI-KA Logisztika Kft., amikor egy évvel ezelőtt megjelent 
a piacon Logisztikai Puzzle szolgáltatásával.

ELEMEKRE BONTOTT LOGISZTIKA

Az 1991-ben alapított, jelenleg is 100 szá-
zalékban magyar tulajdonban álló logiszti-
kai középvállalat indulása óta folyamatosan 
bővítette szolgáltatási portfolióját. A vállal-
kozás a kezdeti szállítmányozási profilját 
2011 során fuvarozói tevékenységgel is bő-
vítette; mára közel 100 saját gépjárművel 
áll megbízói rendelkezésére. Már több éve 
raktárlogisztikai tevékenységet is végez a 
cég, immár közel 30 ezer négyzetméteren.

Az elmúlt években a szolgáltatási port-
folió bővülésével a BI-KA érthetően arra 
törekedett, hogy a megrendelői számára 
komplex logisztikai szolgáltatásokat kínál-
jon. Ennek azonban van egy hátulütője: a 
jól körülhatárolt, de összetett logisztikai 
szolgáltatás kevésbé tud alkalmazkodni a 
változó megrendelői igényekhez. Márpedig 
a BI-KA Logisztika Kft. megrendelői köre ja-
varészt termelő vállalatokból tevődik össze, 
amelyeknek rendkívül céltudatosan és rugal-
masan kell a környezet által támasztott kihí-
vásokra reagálniuk ahhoz, hogy a termékeik 
végső fogyasztói igényeit egyre komplexebb 
módon és magasabb színvonalon tudják ki-
elégíteni. A megrendelői igények megfelelő 
támogatásának érdekében összetettebb 
ellátási láncok kialakítására kell a logisztikai 
szolgáltatóknak, így vállalatunknak is töre-
kednie – érzékelteti Szécsi Gabriella ügyve-
zető, milyen kihívások álltak a vállalat előtt.

A kirakó darabjai
A megoldást a teljes paradigmaváltásban 
látták. Ahelyett, hogy egyre komplexebb 
szolgáltatásokat alakítanának ki, elindultak 
az ellenkező irányba: a vállalat által kínált 
szolgáltatáskomplexumot kisebb, szaba-
don konfigurálható elemekre bontották fel. 

Ez lett a Logisztikai Puzzle, amelynek min-
den eleme egy-egy szolgáltatás, a kirakó 
darabjaiból pedig összeállítható a teljes kép.

Vagyis a szolgáltatásokat nem „összecso-
magolva” bocsátják a megrendelők rendel-
kezésére. A teljes szolgáltatási folyamatot 
kisebb, önállóan is elérhető és önmaguk-
ban beárazott egységekre bontották, és így 
ajánlják ki ügyfeleiknek. A megrendelő ezek 
után maga tudja összeválogatni a kívánt 
szolgáltatáscsomagot, amiben már csak 
azok az elemek szerepelnek, amelyekre ne-
ki ténylegesen szüksége van. Így nem csak 
testre szabottabb, rugalmasabb szolgálta-
tásokat tud kínálni a BI-KA, de az önállóan 
árazott egységek révén az egy-egy komp-
lexebb igényre történő árajánlat készítése 
sokkal gyorsabb és egyszerűbb. 

„Láttuk, hogy a logisztikai ágazatban 
is kritikus problémát okozó humánerő-
forrás-helyzet új megoldások nyújtására 
ösztönzi a szolgáltatói szektort. A meg-
rendelők az árazásban, tehát a költségek 
tekintetében a tervezhetőséget keresik, 
miközben a megfelelően szakképzett mun-
kaerő hiánya rendszeresen ad-hoc helyzet 
elé állítja őket. A Logisztikai Puzzle a piacon 
egyedülálló módon elégíti ki az újszerű igé-
nyeket: hagyományos logisztikai szolgálta-
tásokon átívelő és az egyedi megrendelői 
igények kiszolgálását támogató megoldást 
nyújt konkrét megrendelői, illetve érdek-
lődő ügyfelei részére”, fogalmazza meg a 
megoldás lényegét az ügyvezető.

A Logisztikai Puzzle a vállalat által kínált 
szolgáltatások egészét lefedő kirakó. Ennek 
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megfelelően számos eleme van: a klasszikus 
nemzetközi és belföldi közúti szállítmányo-
zás és fuvarozás, a raktárlogisztikai szolgálta-
tások és az egyéb speciális szállítási igények 
megoldása mellett többek között mozgó 
raktár bérleti konstrukciót, személyzettel el-
látott fuvareszköz bérlési lehetőséget is kínál.

Ami a Puzzle mögött van
Természetesen a szolgáltatások ilyen jellegű 
átalakítása a cég részéről is komoly erőfeszí-
téseket igényelt. A Logisztikai Puzzle kiala-
kítása során jelentős változtatásokat haj-
tottak végre a szervezet és működés terü-
letén. A megrendelők igényeinek maradék-
talan kielégítése érdekében átalakították és 
az ügyfelek számára közvetlenül elérhetővé 
tették az újradefiniált szolgáltatási árlistát. 
Az újonnan alkalmazott szolgáltatási egy-
ségek és a Puzzle teljes koncepcióját a válla-
lat stratégiai kérdésként kezeli, így a Puzzle 
alkalmazásából adódó nehézségek leküz-
dése érdekében az érintett munkatársak 
az újszerű megoldás kommunikációjával 
és a szolgáltatásegységek konfigurálásának 
támogatásával kapcsolatban oktatásban 
részesültek.  Emellett a szolgáltatás rugal-
masságának támogatása érdekében atipi-
kus foglalkoztatási formákat is bevezettek.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás ha-
tékonyabbá tételéhez infokommunikációs 
fejlesztéseket indított el a BI-KA. „A törek-
vés az, hogy az igény felmerülésétől egészen 
a megvalósításig, minél gyorsabbá és egy-
szerűbbé váljon az ügyfélkommunikáció”, 

mas megoldásokat nyújtó beszállítói kap-
csolatok kiépítésével és működtetésével 
teljesülhet, ezért folyamatosan értékeljük 
és szigorú minőségi elvárásoknak vetjük 
alá beszállítóinkat”, említ még egy fontos 
szempontot az ügyvezető.

A fejlesztés persze nem állt le a meg-
oldás 2018 eleji bevezetésével. A Puzzle 
működtetése során állandó a szolgáltatás 
„finomhangolása”. A BI-KA igyekszik folya-
matosan reagálni a megrendelők adott ter-
melési, gyártási időszakban felmerülő igé-

nyeire annak érdekében, hogy termékeik 
gördülékenyen és határidőben eljussanak 
a végfelhasználók részére, támogatva ezál-
tal a teljes ellátási lánc működését. A teszt-
időszak tapasztalatai alapján és az ügyfe-
lek visszajelzésére támaszkodva fontosnak 
tartják például, hogy az egyes szolgáltatá-
si egységek könnyebben értelmezhetőek 
legyenek. A következő lépcsőként ezért 
kiemelt projektnek tekintik a megrendelő 
általi online beállítási lehetőség kialakítását. 
Mindeközben arra is törekednek, hogy a 
rugalmas konfigurálási lehetőség ne okoz-
zon hátrányt a megrendelőkkel történő 
hosszú távú együttműködésre nézve. Ezért 
fontos, hogy az összeállított megrendelői 
konfigurációk belső tartalmi elemei rugal-
masan módosíthatók legyenek, viszont az 
egyes megrendelők és a szolgáltató szerző-
dése hosszabb távra szóló legyen.

Az új szolgáltatási módszer több szinten 
is előnyös a BI-KA Logisztika Kft. számára. 
A Puzzle a piaci elvárások és megrendelői 
igények szerint könnyedén bővíthető és 
kiegészíthető, így a vállalat számára piaci 
előnyt jelent azon versenytársakkal szem-
ben, amelyek kevésbé rugalmasan reagál-
nak a külső környezeti változásokra. A be-
vezetést követő első félév eredményeinek 
elemzése azt is megmutatta, hogy a vállalat 
új megrendelői kifejezetten ezt a szolgál-
tatástípust keresik. Ennek köszönhetően a 
Logisztikai Puzzle több mint 10 százalékkal 
növelte a cég megrendelőinek számát.

Schopp Attila

mondja erről Szécsi Gabriella. A kapcso-
lattartó személyek munkakörülményeinek 
javítása érdekében új laptopokat és telefo-
nokat szereztek be, továbbá egy felhaszná-
lóbarát vállalatirányítási rendszert is beve-
zettek. 

Kiemelt figyelmet fordít a vállalat a gép-
járműpark folyamatos korszerűsítésére és 
speciális járművekkel történő bővítésére. 
A járművek átlagéletkora 1,5 év, nyomon 
követésük szintén új infokommunikációs 
eszközökkel történik. Ennek köszönhetően 

a partnerek felé rugalmasan megoldott a 
mindig aktuális információk alapján törté-
nő helyzetjelentés.

A továbblépés útján
A Logisztikai Puzzle persze nem lehetne 
sikeres a megbízók és a partnerek, beszál-
lítók támogató együttműködése nélkül. A 
koncepció kidolgozása során számos ügy-
féllel beszéltek, akik jelezték érdeklődésü-
ket a Puzzle iránt, és ötleteikkel, javaslata-
ikkal hozzájárultak annak kialakításához. 
„A megbízói igények magas színvonalon 
történő kielégítése azonban csak megbíz-
ható, szakértelemmel felvértezett, rugal-

Darabkák a helyükön
A Logisztikai Puzzle talán a BI-KA egyik megrendelőjének példáján keresztül érthető 
meg a legkönnyebben.
Adott egy, a megrendelő telephelyéről induló, naponta változó lerakóhelyekkel történő 
fuvarozási szolgáltatásigény. A megrendelő kizárólag a legutolsó pillanatban látja, hogy 
az adott gépjárműnek az adott napon milyen irányba kell fuvart teljesítenie. Emiatt a 
szolgáltató felé történő fuvarmegrendelés a szükséges előrendelési idővel nem igazán va-
lósítható meg. Továbbá a megbízó a fuvardíjak, és ezáltal a fuvarköltségek – volumenből 
adódó – költségcsökkentésére törekszik. A logisztikai piacon megfigyelhető kapacitáshi-
ány miatt, továbbá annak érdekében, hogy a szállítás során szigorú kontrollt gyakoroljon, 
leginkább saját gépjármű és saját gépjárművezető alkalmazását igyekszik megvalósítani.
A Logisztikai Puzzle megoldást nyújt, hiszen a gépjármű és a gépjárművezető, akár külön, 
akár együttesen és különböző szerződéses keretek között is elérhető számára, természe-
tesen rögzített kapacitás és létszám biztosítása mellett. A megrendelő számára a legjobb 
megoldás egy dedikált kapacitás, közvetlen irányítással és kontrollal, ahol az elszámolás 
módja lehetővé teszi a rugalmas járattervezést.
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 A Logisztikai Puzzle a hagyományos logisztikai  

 szolgáltatásokon átívelő és az egyedi megrendelői  

 igények kiszolgálását támogató megoldást nyújt. 
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