
 

Tantárgyleírás: 

 

A tantárgy neve: Az információs rendszer által vezérelt hálózat-

központú rendszerlogisztikai támogatás, együttműködés más tu-

domány-, és szakterületekkel 

Kreditszáma: 6 

A tanóra típusa és száma: Előadás, konzultáció, 10 óra  

A számonkérés módja: Kollokvium, Tanulmány, vagy Minősített folyóirat cikk készítés 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): Szemeszterenként meghirdetve. 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás (cél, tartalom): A téma a hozzá kapcsolódó más különböző területekkel is há-

lózatközponti rendszer kiépítésére alkalmas. Az információ vezérelt hálózatközpontú rendszer-

logisztikai technikai elemek, hálózatok, folyamatok, vállalatok, szervezetek, infrastruktúrák 

alkalmazását rendszerként értelmezem. Az adott szervezet, vagy vállalkozás együttműködés a 

támogatás szempontjai értelmében egyesíthető az igénylővel. Ahol logisztikai környezet kiala-

kítása vagy működtetése szükséges ott ez a rendszer partnerként értelmezhető, de egy bizton-

ságtechnikai szervezet igényei szerint is képes együttműködni.  

A hálózatközpontú rendszerlogisztika támogatása korunk színvonalán működő rendszerszintű 

elemekre épül, ugyanakkor tudásalapon működő logisztikai – infokommunikációs rendszerek 

szinergiája adja az együttműködés alapját. Rendszerei, felépítményei és infrastruktúrái a lo-

gisztikatudomány tudásbázisára épül. Napjainkra kialakultak az integrált ellátási láncok, háló-

zatok, vállalatok, cégek, elosztó rendszerek, intézmények és mindezek részt vesznek az érték-

teremtő folyamatokban. E nagy rendszer mozgatórugója a megszervezett információ a maga 

meghatározott, kiszámítható mozgáspályáján összhangban mozog. Ő a meghatározó elem, 

minden rendszerben megjelenik valós idejű kép, hang, adat, információ formájában, és látható 

a számítógépek rendszerein. Mindezek megvalósulnak nagy térbeli kiterjedésben, nagy telje-

sítményű képességekkel. Ez a rendszer a XXI. század színvonalán működik a benne szereplő 

technikai eszközökkel és technológiai folyamatok alkalmazásán keresztül. A hálózatközpontú 

logisztika alapvetően Interaktív térben megvalósuló információáramlás az értékteremtő 

együttműködéssel, logisztikai támogatással. Korunk legjobban és leghatékonyabban szervezett 

intelligens logisztikai támogatása valósul meg. Ez a rendszer minden környezetben és alkal-

mazásban a célokhoz, üzleti érdekekhez, a partnerek képességeihez, és a megrendelő igényei-

hez alkalmazkodik. A katonai területeken is képes együttműködni civil alkalmazásban levő 

partnerekkel is 

A logisztika tudománynak és az eddig kialakult logisztikai alkalmazások gyakorlatának meg-

felelően szükséges új logisztikai szemlélettel és gondolkodással a konkrét feladathoz igazítani 

a hálózatközpontú logisztika tervezését, térben és időben illeszkedő feltételekkel. Új eredmé-

nyek elérése az értékteremtésben, a minőség javításban a szinergia területeinek alkalmazásával  
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