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Projekt tartalmának részletes bemutatása:
A NeoCons Plus Kft. jelen projekt keretében egy komplex kapacitásbővítő projektet kíván
megvalósítani. A projekt keretében beszerzésre kerül 1 db Hyundai 20L-7M gázüzemű homlokvillás
targonca, amelynek segítségével az árumozgások logisztikai szervezése válik könnyebbé. Szintén a
projekt részét képezi 1 db KR 120 R3200 PA típusú KUKA Palettázó robot, amely a piaci igények miatti
átcsomagolásoknál az igények 2,5,10 kg-os szerinti, raklapozásában nyújt hatalmas segítséget. 1 db
Nilfisk MC hideg vizes nagynyomású mosóra, azért van szükség mert a nagyértékű termékek
forgalmazásánál, raktározásánál óhatatlanul előforduló csomagolássérülésekből adódóan fontos az
állandó takarítás a fertőzések elkerülése miatt. 1 db Diesel áramfejlesztő AGT 10001 LSDE, azért van
szükség, mert az eseti piaci rendelések azonnaliságát biztosítja az áramfejlesztő azáltal, hogy az
átcsomagolásoknál esetlegesen felmerülő áramkimaradásokat kiküszöbölik és a megrendeléseket
időre teljesítik. 5 db DELL Vostro 3500 N3003 VN 3500 EMEA01-2105 Notebookra azért van szükség
mert a kereskedelmi értékesítők önálló munkájának alapja, ezért a gépek hálózatban is működnek. A
projekt részét képezi még egy 178,5 m2-es szociális épület építése a dolgozók részére. Az épület egy
régi épület elbontását követően kerül kialakításra. Szintén a projekt részét képezi egy ERP
vállalatirányítási rendszer bevezetése, amelyre azért van szükség, mert a sokfajta termék, akár
átcsomagoláskori fúziói többfajta alternatívát hoznak létre, így csak egy komoly irányítás és ellenőrzési
rendszerrel követhető le a folyamat. A vállalkozás 1 munkatársa felhő alapú informatikai megoldások
képzésen vesznek részt, amely egy 20 órás képzés. Erre azért van szükség, mert a beruházás miatti
kapacitásbővítés miatt nagyon sok adat, dokumentum keletkezik, amelyeket megfelelően tárolni kell.
Erre a felhő alapú megoldás a megfelelő, de a legjobb megoldás kiválasztás miatt szükséges egy erről
szóló képzésen való részévétel. A társaság igénybe vesz még Vezetői-és menedzsment tanácsadást 50
órában. A beruházással elért kapacitásbővítés komoly változásokat indít be a Társaságnál. Ezen
változások hatékony lemenedzselésében segíteni kell a menedzsmentet, amelyet egy profi tanácsadó
cég fog elvégezni. A beruházás jelentős kapacitásbővítést eredményez a Társaságnál, amely miatt
képes lesz létszámát megtartani, és akár még növelni is.

