
 

 

 

 

 

PAREX  
Javítsa készletgazdálkodását 

az elfekvő autóalkatrészek mozgásba hozásával! 

 
 

 

 

Modern, elektronikus 

autóalkatrész-piactér 

Elfekvő készletek 

újraértékesítése 

Azonnali üzleti lehetőség közel 

5000 partner felé 50 országban 

70 millió cikkszám mozgásban 

Teljes integráció a cDMS-hez 

Forgalomtól független fix ár, 

nincs tranzakciós díj 

Szabadon választott logisztika 

 

 

 

 

Közismert probléma a nem tervezetten raktárkészleten maradó 

termékek értékesítése, amely különös tekintettel a gyári 

alkatrészekkel is foglalkozó kereskedéseket és márkaszervizeket 

érinti. A holt készletek a helyigény mellett a cég fiskális 

erőforrásait is fölöslegesen lekötik, és általában csak a beszerzési ár 

töredékéért értékesíthetők újra. 

A megoldás egy olyan, minél több értékesítési és szervizpontot 

tartalmazó piactér létrehozása, amelyben az elfekvő cikkszámok 

újból értékesíthetők lesznek, ezzel előrelendítve vállalkozásunkat. 

A holland székhelyű PareX (PARts EXchange) segítségével pontosan 

e célokat valósíthatjuk meg. Az 1998-ban alapított cég jól kereshető, 

pontosan cikkszámozott adatbázist üzemeltet, amelyhez eddig 50 

ország közel 5000 márkakereskedése és szervizpontja csatlakozott, 

összesen 70 millió eladásra felkínált cikkszámmal. Az itthon 

kizárólag az R&R Software Zrt. által kínált rendszerhez csatlakozva 

azonnal feltölthetjük saját, eladásra kínált készletünket, ezzel 

azonnali üzleti lehetőséget teremtve a fent említett hálózat tagjai 

felé. Jó üzleti fogások reményében természetesen mi is 

böngészhetünk a többi tag által rendelkezésre bocsátott 

árukészletben. A PareX szolgáltatása a piacon egyedi módon 

átalánydíjas, forgalomtól független áron, tranzakciós díjaktól 

mentesen vásárolható meg. További előny, hogy az alkatrészek 

szállítmányozására vonatkozóan sincs semmilyen megkötés.  

Az R&R Software saját cDMS szoftvere természetesen rendelkezik 

a PareX felé kialakított csatolófelülettel – ha vállalkozása ezt a 

rendszert használja, az alkatrész-piactér közvetlen integrációja 

semmilyen plusz munkával nem jár. Igény esetén a PareX más 

vállalatirányítási rendszerekhez is integrálható. 
 

 

 

Vegye kézbe készletgazdálkodási problémáit minél előbb, és érdeklődjön 

személyre szabott lehetőségeiről az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 

 

R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. 

H-1038 Budapest 
Ráby M. u. 7. 
Tel: +361 436 7850 
www.facebook.com/rrsoftware  
www.rrsoftware.hu 
info@rrsoftware.hu  

 

 

Az R&R Software vállalati szintű, átfogó üzleti folyamatok irányítását és ellenőrzését 

megvalósító üzleti célú szoftver rendszereket fejleszt és szállít. 

Az R&R Software 100% hazai-, a menedzsmentben aktív szerepet vállaló informatikai 

szakemberek tulajdonában álló szoftverház; az 1991-es alapítása óta mindvégig 

nyereségesen működő céget független piackutatók a legnagyobb hazai ERPS szállító 

és szoftverfejlesztő vállalatok közé sorolják. 
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