TERMÉKAZONOSÍTÁS NATO ÉRTELMEZÉ,SBEN
Markolt Guszttivl

Jelen folyóirat e|őző számában me&ielent "Egy NATO konferencia és
tanulságai, ayagy a termékazonosítási rendszer fejlesztése'' című cikk
alapján a Tisztelt olvasó tájékozódhatott arról, hogy a NATo-hoz való
csatlakozás termékazonosítással kapcsolato§ feladatait hogayan látja az
ezzel foglalkoző kollektíva. Ez év októberóben a NATo PfP keretei között szeívezetíháromnapos logisztikai konferencia termékazonosítási
szaknapján vetódött fel annak gondolata, hogy röviden és érthetően beszámoljunk arról, hogyan értelmezik a NATO.ban a Termékazonosítást. A továbbiakban a konzultációval, munkaé ekez]ettel egybekötött
konferencia anyagát ismerte(j ük.
1.

Általános bevezetés a

TER[dKAzoNosÍTÁsBA.

A legfontosabb kérdések az alábbiak:

1.1,
I.2.
1.3,
I.4,

Mi a TERMÉKAZONOSÍTÁS?
Mi a NCS ( NATo Codifitacion System) NATo Termókazo-

nosítási Rendszer?

Melyek a NCS alaptételei?
az NCS szervezeti háttere?

Mi

1,.1.

Mi

a tennékazonosítás?

1.1.1. Egy általános ellátási nyelv, melyet olyan emberek csoportja

használ, akiknek egymással együttműködési intencióik vannak.

1.1,2. Egy eszköz, amely segíti a logisztikai igények specifiIcálását,
pontosítását.

1,1.3. Egy "vezérvonal", mely végigfut az összes logisztikai operáción,
melyek:

- beszerzés,
- karbantartás,
- anyaggazdálkodás

(erőforrásgazdálkodás),

- ellátás, elosztás,
- fejlesztés.
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A NATO

érte|mezésszerir,J. azért van szükség a Termékazonosításra,
hogy egyértelműen, félreérüetetlenül hangsúlyozni lehessen a logisztikai
igényeket a környezet fe|é.

A Termékazonosítós céIja: megalapozni egy általrános általános
nyelvezetet az ös§zes logisztikai tevékenységre és lehetővé tenni az
int9íoperatibilitást.
Optimalizálni a készletgazdálkodást a készletek duplikációinak
minimalizálásával.
1.2.

Mi a NCS (NATO Codifitacion

System)

NATO Termék-

azonosítísi Rendszer?

1.2.1. SzabáIyok és szabályzók - ahozzá taítozó szervezeti és technikai
(informatikai) eóforrások - összes§ége, amely lehetővé teszi a NATO
tagállamok számára a logisztikai információk cserejét kb. 16 millió ellátási tétglro vonatkozóan,
1.2.2. Rugalmasan fejlesztett információs rendszer amely adatptálható a

nemzeti igényekhez.

I.2.3, Egy

fantasztikus, óriási információforrás, amely még nem érte el
a végpotenciálját.
1.3.

Melyek a NCS alaptételei?

1.3.1, Lehetővé tenni a logisztikai működést és együttínűködé§t egy
uniformizált ós általános rendszer használata által, amely az "ellátds egy
t é t e l é r e " v onaíkozó an me g hat á ro zza :
- az azonosítáSt,
- a csopoítosítást,
- az egyedi termékkóddal való ellátást.

1.3.2. AzNCS alaptéIeIe (lósd Lsz, ábrót).
1.3.3. "Egy ellátási tétel" íekllháaása uniformizált megnevezéssel
(Megnevezés katalógus alapján).

1.3.4, Uniformizá]t klasszifikációs (csoportosítási) rendszeí ha§ználata
(STANAG 3150).
1.3.5. Uniformizáltidentifikációs(azonosító)rendszerhasznáIata
(STANAG 3151),
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:

1.3.6.

A

terméket előállító ország azonosítsa be az adott terméket a

többi ország számára.
1.4.

Mi az NCS szervezeti háttere?

Az ACl-].35 csoport feladata az NCS fejlesztése, működtetóse,
karbantartása, operatív irányítás a (lásd 2.sz. úbrút).
Az, AC/1

j5

csoport küldetése:

-

az NCS-re vonatkozó vezetői eszközök,

-

érvénybeléptetni és karbantartani aZ uniformizált Identifikációs
(Azonosítási) és Klasszifikációs (osztályozási) rendszert,

kézikönyvek és az egész kö-

vetendő politika fejlesztése, érvényesítése,

.- A

Szövetséges Erők jelentésrendszerében hozzáférhetővé tenni a Termókazonosítási adatokat,

-

tejleszteni és karbantartani a
rét,

-

szükség esetén Termékazonosítási szolgáltatások biztosítása az 1lletékes nem

NATO tagországok

NATo

automatizált Adatcsere Rendsze-

részére.

A Nemzeti Termékazonosítási Hivatalok

-

(

NCB's) fe|adatai:

közvetítői szerep a nemzeti NCS felhasználók és más Nemzeti Termékazonosítási Hivatalok vagy a NAMSA kőzött,

.-

felelős a nemzeti Termékazonosítási adatok aktua|tzálásáért,

-

a Termékazonosítási adatkommunikáció nemzeti csatlakozópontja,

A NAMSA fbkdatai:

-

részvéte|az NCS-ben, illetve operatív irányítási l'eladat mint a
és mint a többi NATO tagállam képviselője,
mint az AC/135-ös csoport vérehajtó szerveként való működés.

NAMSA
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2.

Melyek

a

NCS e|őnyei?

A Termékazonosítási Rendszer, felhasznáiói szempontból, egy eszköztár
melynek célja kettős:
2.1.
2.2.

Az anyaggazdálkodás
Az iníetoperatibilitás

támogatása,
bisztosítása.

EbbőI adódóan a rendszer előnyei:
Fejl€ttebb

Interoperatibilitás

2.1.

-

= Gazdasági haszon( előny),
operációs haszon (előny).

anyaggazdálkodás
=

Az anyaggazdáJkodás

és a

NCS;

leltározási folyamatok fejlett támogatása,
pontosabb anyagigény meghatározása a készletek jobb ismeretében,

jobb szabványosítási lehetőségek a termékek adatainak ismeretében,
hatékony koordináció a beszerzés, ellátás, elosztás területei között,

a szükségtelen és költséges duplikációk kiiktatása, elsősorban a táro_
lási, raktározási helyek redukálásából adódóan,

-

az tlnitormizált identifrkáció (azonosítás) elősegíti a felesleges készletektől történő megszabadulást,

-

inkurrens és redundáns készletek eliminálása,
effektív eszközkihasználtság,
autornaükus adatfeldolgozás lehetősége, mind az anyagokkal, mind
pedig a vezetői adatokkal kapc§olatban könnyen hozzáférhető adalbá,

zisokkal.
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2.2.

Az interoperatibiütás biztosítr{sa.

egyszerűsíti az ipar, a szakemberek, a logiszükusok és a felhasználók
párbeszédéí,
kölcsönösen jobb értelmezése a logiszükai §zükség]etekle vonatkozóan egyetlen azono§ítási íendszemek (NCS) köszönhetően,
ellátási jelentések cseréjének lehetősége adott szervezetek ós országok
között.
3.

A rendszer alkaünaásának szintjei.

A rendszer négy szinten implementálhatjuk melyek az alábbiak:
3.1, "Szolgálati" sz.int: amely valamely haderőnemen belüli ellátási folyamatot öleli fel (pl.: beszerzés - eilátás - műszaki biztosítás).

3.2. "Szolgólatkazi" szint: a haderőnemek közötti ellátási íendszintje (pl.: Légierő - Szárazföldi hadsereg -

szereket összehangolásának
Haditengerészet).
3 ,3 .

NATO szint:

a tagállamok közötti

logisztikai rendszerek ösz-

szehangolása.
3.4, Nemzetközi szint: amely megvalósul
- a NATO ós valamely szponzorált vagy PfP ország,
- a NATO és a Csendes - óceáni térség,
- a NATO és az ENSZ között.

l.

4.

A rendszer lényege a c§atlakozás €lőnyei.

A rendszerhez való csatlakozás adminisztratív és taítalmi feladatait a bevezetőben említett cikk íészleteseníaííalmazza.Itt és most a
rendszer nagybani működését és a működésból adódó előnyöket ldvánjuk
ismeítetni.
Az NCS szegmensekből áll, melyek kölcsönös kapcsolatban vannak egymással (lásd 3. sz. ábra). Az egyes szegmensekhez tartozó adat_
báZisokba adatok két forrásból kerülhetnek,

-

egyszerűsíti az ipat, a szakemberek, a logisztikusok és a felhasználók

pfubeszédét,
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-

NATO forrás, amely

-

a Nemzeti Termékazonosítási Hivatalok által szolgáItatott a nemzeti
termékekkel kapcsolatos adatok.

a NATO soros termékazonosítási munkaéítekezletei során keletkezett (főként a termékcsopoítoka, termókosztályokra, elilírásokra vonatkozó) általános, az egész rcndszene átfogóan vonatkozó adatok,

A termékre vonatkozó leírók teljes kidolgozása után a NATo
Központi Hivatkozási Adatbázis akíualizálásra keral (lásd, 4,sz. óbra).
Ernek eredményekónt a termékazonosítási adatokat használó minden felhaszná]ó informálva van,

Mit jelent ez

a gyakorlatban? (Előnyei)

A Központi NATO Hivatkozási Adatbázis, valamint a Nemzeti

Termékazonosítási Adatbázis alapján minden felhasználó aktuális adatokhoz juthat. (Mely terméket, mely ország mely gyártója, milyen paraméterekkel, stb. gyáít, illetve szolgáltat.)

A terméket előáIlító orszíg - komplett infoímációbiztosítás és
publicitás alapján - az NSC segítségévelpiachoz juthat,
Elkerüthető a dupükáció, hatékonyabbá tebető az ellátás, anyag-

gazdálkodás amely a logisztikai rendszer mílködéséteíedményesebbé
teheti,

Összességében: Az NSC egy jól működő, hatékony információs
rendszer az azonosítás terén, amely a felsorolt előnyökkel biztosítja a
Iogisztikai rendszer hatékony működését, piacot teíemthgt az ország ipa,
rának.

Ésvégü úgy gondoljuk, hogy hírértékűa konferencia utolsó napjián tett bejelentés:

Á NAMSA tervei szerint az NSC az ISO 9000 szsbyánynak
való megfeleltetés után alka|massá váük arra, hogy kilépve a NATO
"körből" egy Nemzetközi Termékazonosítási Rendszerré váf,ion, melyet mint stratégiai lépéstmár a döntés szintjére emeltek.
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Az NCS politikója

Az NCS alaptétele

szervezeti struktúra

2. sz. ábra
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Az NCS

kapcsolatban állnak
szegmensei kölcsönös
egymással
Az NCS szegmen seinek
kapcsolata

3. sz. ábra

A Központi NATO Hivatkoaísi Adatbázis aldualizólasa

Hivatkozási adatok

4.
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