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tgen ritka pdrositis avagyonv1delem 6s

a szofwerfejlesztfls, mirpedig ez a lustice

Security Kft. k6t f6 profilia. A 17 6ve alakult c1g

tigyfetei klu-k 6s multik-fdleg a kereskedelmi

szektorban -, idehaza 6s ktilfiildiin. A kft. tigy-

vezetd tulaidonosa, Kovdcs Gyiirgy mondia

el tapasztalatait a kis/1llalati digitalizdci6r6l,

szeruezetfejlesztlsrfll, agilitdsr1l - 6s a kiske-

reskedelem,,titokzatos" leltdrhi1nyair6l.

S[.]g.g#.,#:;;fu't+{t1;l,'r,ffi
a POSeidon nevii rendszer alaptitlete. Egyik biztons6gi

6riink vissza6l6st gyanitott a kassz6n6l, de nem tudta lefii-

lelni az elkrivet6t. A p6nzt6ros a blokknyomtat6val trtikk6-
ziitt: megszakitotta a miiveletet, de igazinak tiin6 nytgtdt
adott a vev6nek, mig a p6nzt eltette. Mi a kiskereskedelem-

mel foglalkoz6 multikt6l gyiijttitttink be tov6bbi eseteket,

6s mindezt leforditottuk a matematika nyelv6re. Az ered-

m6ny l6nyeg6ben egy videorendszerrel inte gr{ltkockizat-
elernzi szoftver, amely megmutatja a vesztes6g potenci6-

lis, kiils6 6s bels6 forr6sait, 6s segit

lezdtni &<et, 6t75that6v6 t6ve a fo-

lyamatokat. A rendszer hozzdadott

6rt6ke m6g, hogy a kulcsadatok ele-

mezhet6k kereskedelmi 6s marke-

tingszempontb6l. Mi pedig mind-
ekdzben a kiskereskedelem bizton-

sSgi specialistdi letttnk.
L6ttuk, hogy j6 riton j6runk 6s j6

ez aterm6k, amelybe - ha mindent
tisszeszdmolunk - tribb sziz 6vnyi
szakmai tapasztalatunk sfi rfi scidik

rissze. De tov6bb akartunk 16pni, 6s

kapcsolatba l6ptiink a Ktirt Akad6-
mi6val. Az 6ltaluk is javasolt szer-
vezetfejleszt6s eleinte egyszerI'
nek tiint, de igaz6b6l egy 6v ut6n
szembestiltiink az StalakulSs ne-

h6zs6geivel. 6s krizben komoly meg-

lepet6sek is 6rtek, p6td6ul amikor megvizsg5ltuk, hogy

minden term6kiink, szolg6ltatdsunk jcivedelmez6 - e. Meg-

hcikkent6volt, mennyi p6nzt 6getttink el miattuk. Szoftve-

res flzlet6gunkat szint6n 6talakitottuk, most mdr kiils6s

6s bels6s fejleszt6ink is vannak. Az eredm6ny nem maradt

el: b6r a szokatlan kihiv6sok miatt ezt az izleti 6vet veszte-

s6gesre terveztr.ik, m6r azels6f6l6v nyeres6ges lett. Ahogy

a szervezet fejleszt6se, irgy a digitaliz6ci6 sem 6llhat meg

n61unk, p61d6ul a bels6 intelligens szolgSlatszervez6 rend-

szeriink nemcsak sz5munkra hasznos, hanem az iigyfelek-

nek is. Ezzel a szolg6latot a val6ban kockdzatos id6szakok-

ra tudjuk sfi riteni, ami nemcsak krilts6goptimalizdci6, t,a-

nem egyrittal a munkaer6gondokon is segit. A megrendel6

pedigjobban l5tja, hogy 6rt6kes v6delmet kap a p6nz66rt.

Munk6nk megktiveteli az agilit6st, mert a v6delem 6s

az elkcivet6s m6dszerei, eszkiSzer folyton versengenek egy-

m6ssa1. Egy6bk6nt nemzetkrjzi statisztik6k szerint az,,is-

meretlen eredetii" lelt6rhi6ny 70 szizal6k6t az adott ke-

resked6c6g bels6 probl6milja okozza. Ez persze nem mind

lop6s, lehet szervez6si, nyilv6ntart6si hiba is. Mi viszont

meg tudjuk mondani, mib6'l tev6dik rissze, hol, mivel vagy

kivel van gond. A dolgoz6kat is 6rdekeltt6 t6ve az adott bolt

kedvez6en alacsony hi6nyt 6rhet el. A kock6zatok folyama-

tos elemz6s6vel kideriilhet p6ld6ul, mi6rt fogy az olcs6 ter-

m6kekb6'l hirtelen sokkal tribb, miktizben a rakt5ron m6gis

tirl sok van be16'liik, a drSgamfiszaki cikkekb6l viszont hi-
6ny. E mtigtitt ugyanis az 6tcirnk6z6s trtikkje 6ll.
Kasszafeliigyeleti szoftveriinkkel a hannoveri Cebiten is

ott voltunk jriniusban (ez Eur6pa legnagyobb digitalizilci6s
6s innovdci6s ki6llit6sa - a szerk.), mivel a Magyar Nem-

zeti Kereskedfhdzmeghivott minket a nemzeti pavilonba.

Hasznos volt l6tni a f6trendeket, p6ld6ul a videok6pek fel-

dolgozds6ban. A GDPR-megfeIeI6-

s6ghez ezeket mi is felhaszn6ljuk a

PoSeidon rendszer legrijabb verzi-
6j6ban. Az rij trendekhez igazodva

kifejlesztjtik az cintanulo term6k-
felismer6 modult is.

Ugy foglaln6m tissze, hqgy a mi
szakm6nkban - mint a kkv-szek-.
tor sikeres szerepl6inel 6ltaldban -
a tanul6s, a szervezetfejleszt6s 6l-

land6 6s el'nem od6zhat6 felada- ,

tok. Strat6giai c6lunk, hogy term6-

keink, szolg6ltat5saink ig6nybev6-

tel6vel a kereskedelem biztons6-
goss6 6s 6tl6that6vd v6ljon a ha-

zai 6s a nemzetk<izi piacon. Ennek
6rdek6ben nektnk is folyamatosan

,,cintanul6knak" kell lenniink, nem

csakaszoftvereinknek. r A.A'
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