
A BOOSTRACK ARANYAT NYER A DIGITAL X-N

Aligha más téma vonzza akkora figyelmet, mint a digitalizálás a közepes méretű válla-
latoknál. Mert a Digital X-nek, Európa legnagyobb ágazatközi digitalizálási kezdemén-
yezésének köszönhetően a kis- és középvállalkozások merhetnek vállalkozni a digitális 
átalakításra. A „Digital Champion Awards” kezdeményezői tisztában vannak ezzel a bá-
torsággal. Éppen ezért a WirtschaftsWoche, Németország legnagyobb üzleti magazinja 
és a Deutsche Telekom, a telekommunikációs és informatikai piac vezető szolgáltatója 
adja ezt a közös díjat azoknak a vállalatoknak, amelyek a szakterületükön digitális veze-
tők. A BOOSTRACK GmbH aranyat kapott a „Digitális ügyfélélmény” kategóriában.

„A német középvállalkozásokat világszerte dicsérik innovatív erejükért“ - mondja Hagen Rickmann, a Telekom 
Deutschland üzleti ügyfelek ügyvezető igazgatója. „Mindig bátran elfogadta a kihívásokat és rugalmasan rea-
gál minden új helyzetre“.

A Lingemann GmbH leányvállalata, a BOOSTRACK GmbH (korábban EFI Ordersystems GmbH) éppen ezzel 
a kihívással nézett szembe és mutatta meg ügyfeleinek az utat a digitális anyagok kezeléséhez és az intralo-
gisztikához.

A 2018-ban alapított vállalat folyamatosan fejleszti és bővíti termékkínálatát az IoT-k, valamint a raktár és a 
logisztika innovatív kapcsolataival. Az ipari vásárlók a BOOST.Tower adagolótól a BOOST.Warehouse és a 
BOOST.App alkalmazásig kis erőfeszítéssel felszerelhetik vállalatukat az Industry 4.0-hoz, és így hatékonyab-
ban dolgozhatnak. Az érzékelők rögzítik a készletet és a fogyasztást, az átrendezés egyszerű egy gombnyo-
mással vagy teljesen automatikusan. A BOOSTRACK rendszer egy rugalmasan skálázható megoldás, amely 
összekapcsolható az árukezeléshez és az adatbázis-rendszerek minden általános, ideális esetben meglévő 
adatinterfészével.

„Megtiszteltetésnek érezzük, hogy megkaphattuk ezt a díjat“ - mondta Christian Gerken, Alexander Pawel és 
Stefan Milcher, a BOOSTRACK GmbH ügyvezető igazgatói. „A társaságot nemcsak azért alapítottuk, hogy 
ügyfeleinknek a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk a beszerzés és a logisztika területén, hanem felkészít-
sük őket a digitális változásokra is. Az utolsó mérföldet is megtesszük, így természetes volt, hogy megtettük 
ezt a lépést. A termelési és beszerzési folyamatok digitalizálása és automatizálása nagyszerű lehetőséget 
kínál a hatékonyság növelésére. Ily módon a távollátó vállalatok jelentősen bővíthetik vezető szerepüket, külö-
nösen azokon a piacokon, ahol önmagában egy jó termék már nem elég.„

A Digitális Bajnokok Díja kitüntetésben részesült a „Digitális vásárlói élmény” kategóriában
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Christian Gerken, Alexander Pawel és Stefan Milcher több mint 20 éve dolgozik csapatával, különös tekintettel 
az egyedi és folyamatoptimalizált beszerzési koncepciókra és szoftveres megoldásokra, azzal a céllal, hogy: 
„Csak akkor, ha rutinszerű munka folyik a beszerzésben, gyártásban és az anyaggazdálkodást egészében 
tekintik, van szabadság az új dolgokra. Annál is inkább örülünk annak, hogy nemcsak inspiráljuk ügyfeleinket, 
hanem digitális megoldásainkkal is meg tudtuk győzni a zsűrit a Digital Champions Award-ról.„

Magdalena Rogl, a Microsoft Németország digitális csatornáinak vezetője, Beat Balzli, a WirtschaftsWoche 
főszerkesztője, Sabine Scheunert, a Mercedes-Benz digitális és informatikai marketing / értékesítésért felelős 
alelnöke és Dr. Vladimir Klitschko, vállalkozó és minden idők leghosszabb ideig uralkodó nehézsúlyú ökölvívója.

Ennek a díjnak a célja a nagyközönség számára megmutatni, hogy a digitális úttörők már meghatározzák, mi 
fontos a digitalizáció korában. Ez a díj minden évben Németország hat régiójában kerül megrendezésre.

„Annak érdekében, hogy a közepes méretű vállalatok a jövőben is gazdaságilag sikeresek maradjanak, bátran 
szembe kell nézniük a digitalizációval. A Digital Champions Awards lenyűgözően megmutatja, hogy a digitális 
úttörők miként nyereségesen integrálták vállalatukba a technológiákat és megoldásokat.„

Peter Altmaier
Szövetségi gazdasági miniszter és a Digital Champions Awards védnöke

LINGEMANN GmbH 
Az elmúlt 75 év során a Lingemann GmbH az ipari 
ügyfelek fogyasztási cikkekkel való támogatására 
szakosodott egyedi és személyre szabott koncep-
ció megoldásokkal a C-alkatrészek kezelésében. 
Rendszerszállítóként a Lingemann optimalizálja a 
folyamatokat, garantálja az ellátás biztonságát és 
megtakarítja a folyamat költségeit. A Lingemann 
GmbH az Ön partnere mindenben, ami a beszer-
zéssel, tárolással, logisztikával és szállítással, az 
ellátásmenedzsmenttel és az egyedi megoldások-
kal kapcsolatos, mint például a speciális beszer-
zés és az egyszeri követelmények. Az integrált 
BOOSTRACK GmbH segítségével az ügyfelek az 
optimális interfészt is megkapják a digitális anya-
gok kezeléséhez.
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