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Kedves Munkatársaim!

„Itt van az õsz, itt van újra…” Az iskolákban

becsengettek és mi is beléptünk az év utolsó

harmadába.

Az elmúlt idõszak jellemzésére talán a leg-

megfelelõbb jelzõ a szeszélyes lehetne.

Szeszélyes volt a nyár, hiszen a kánikulai

napokat pillanatok alatt esõs, hûvös napok

váltották fel, nagy szerencse kellett ahhoz,

hogy valakinek a nyaralásra, pihenésre fordí-

tott napjain végig igazi nyárias idejárásban

legyen része. Szeszélyes volt az elmúlt idõszak

a rendelésállományt és a munkát illetõen is.

Igyekeztünk rugalmasan reagálni a hullám-

zó vevõi igényekre, hiszen a tizenkétórás mun-

karend, a hétvégi mûszakok illetve a normál

munkarend váltogatta egymást, ahogy azt a

helyzet megkövetelte. Ezúttal is köszönöm min-

denkinek a pozitív hozzáállást, reagálást!

Reményeink szerint az év hátralévõ részé-

ben a rendelésállományunk és ehhez kap-

csolódóan a munkarendünk is kiegyensúlyo-

zott lesz. Eddigi eredményeink és mutatószá-

maink a tervezettnek megfelelõen alakultak,

bízunk benne és dolgozunk azért, hogy ez a

tendencia az év végéig is megmaradjon.

Már csak pár nap választ el bennünket a

ROTO NAP-tól, szeptember 13-án újra érde-

kes és változatos programokkal várjuk szere-

tettel a kicsiket és nagyokat, a fõzõket és a

velünk együtt kikapcsolódni vágyókat.

Az újságban a már megszokott és kedvelt

rovatok mellett felhívnám a figyelmet arra a

cikkre, melyben kedvet próbálunk csinálni az

új belsõ weboldalunkhoz való csatlakozás-

hoz, és segítséget is szeretnénk nyújtani an-

nak kezeléséhez. Jó munkát, jó olvasást, jó szó-

rakozást kívánok!               Czingráber József
Termelési igazgató

Bizonyára már nagyon sokan is-
merik azt a nem mindennapi törté-
netet, aminek eredményeképpen
a kormány életmentõ érmet ado-
mányozott csepregi munkatársunk-
nak, a 37 éves Luif Ákosnak.

Ákos a szomszédjukban lakó nõt
mentette ki az égõ házból, miköz-
ben õ maga is megsérült az alkar-
ján és füstmérgezést is kapott.

Életmentõ emlékérem adomá-
nyozása kormányrendeletben sza-

bályozott, „csak annak a természetes
személynek adományozható, aki
más, életveszélyben lévõ személy
megmentése érdekében saját életét,
testi épségét, vagy egészségét köz-
vetlen veszélynek tette ki.”

Ákos a bronzból készült elismerést
ünnepélyes keretek között aug. 19-én
vette át a Parlamentben. 

Gratulálunk a bátor és példamuta-
tó cselekedetért! Büszkék lehetünk Kol-
légánkra!

HÍREK A ROTO ÉLETÉBÕL
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Brück gépjavítás A Roto lövõi
sajtolóüzeme

HÍREK A ROTO ÉLETÉBÕL

1998-ban került Lövõre a Brück 3 leszabó
gép, amely június 26-án hibásodott meg. Már
az elsõ pillanatban kiderült,
hogy nagy a baj. Az elõtét ten-
gelyen lévõ fogaskerék reteszei
elnyíródtak, mindkettõt cserélni
kell. Az igazi nehézséget az
okozta, hogy a tengely nem-
csak 4255 mm hosszú, hanem
ezen található többek között a
kuplungszerkezet, lendítõkerék
és a fogaskerék. Az új zajkabin
megléte további gondot oko-
zott a szerelhetõség, hozzáférés terén. 

A sajtoló gépész kollégák közös erõvel meg-
oldották a meghibásodott alkatrészek kiszerelé-
sét, majd az új alkatrészek beérkezése után a
berendezés ismételt üzembe helyezését. Ilyen
nagyságrendû munkát Brück cég közvetlen se-
gítsége nélkül most végeztünk elõször. A szaksze-

rû és precíz munkának köszönhetõen több ezer
eurót takarított meg a gyár.

Igazi csapatként dolgoztak a kollégáink:
Városi László, Kovács Attila, Gosztom István,
Tóth Pál, Németh Tamás és Németh József (a
képen balról jobbra).

Munkájukat ezúton is köszönjük!
Dongó István 

Létesítménygazda

A szerszámüzemi változásokkal párhuza-
mosan a sajtoló területe is átalakult az elmúlt
hónapok során.

Ennek következtében a termelési vonalak-
ból kiválva, 2014.05.01-tõl külön szervezeti
egységben mûködik a sajtoló. 

A sajtolás és a szerszámüzem szoros kap-
csolatát és egymásrautaltságát hangsúlyoz-
va, mindkét terület, mint alkatrészgyártás
funkció került összevonásra. Támogatóként a
karbantartás is ehhez a területhez tartozik.

A változást azért tartottuk szükségesnek,
hogy a gyártási folyamatokban a szakmai is-
meretek, technikai és technológiai eszközök
koncentrálásával, a meglévõ eszközök és sze-
mélyzeti kapacitásuk kiaknázásával, termelé-
sünk hatékonyságát növelni tudjuk.

Jelenleg az alkatrészgyártáson belül két
területet különítünk el: 

Az új sajtoló csarnokban található 9 Brück
gép hosszú alkatrészeket gyárt, míg a régi
sajtoló csarnokban található többi gépen
(4+1 Kaiser, 2 Dimeco, 2 hegesztõgép, vibrá-
ciós csiszológép, utánmunkáló sajtológépek)
történik a rövid és az esetenként hosszú alkat-
részek gyártása.

A régi sajtoló területe

Az új sajtoló területe

Reméljük, hogy a megváltozott struktúrá-
val hosszútávon a gyakorlatban is hatéko-
nyabbá válik a termelésünk. 

Adorján Zoltán
Alkatrészgyártási vezetõ

Immár három éve mûködik helységhûtõ
berendezés a szerelde 1-ben, melynek köszön-
hetõen az elmúlt évek forró nyári napjain sikerült
30°C alatt tartani a csarnok hõmérsékletét. Az
idei nyár nem a hõhullámokról szólt, inkább át-
lagos, csapadékos szezonon vagyunk túl. Nyár
azonban lesz jövõre is, ezért a számítógépes ve-
zérlés programmódosításon kívül más eszközök-

kel is próbáljuk a dolgozók komfort érzetét javí-
tani a meleg napokon. Ebben az évben egy
passzív eszköz beépítése készült el, egyelõre
próba jelleggel. 

A szerelde 1 és sajtoló összesen 2000 m2 te-
tõbevilágítóinak egyikére árnyékoló ponyva ke-
rült felszerelésre. Az ív vonalát lekövetõ tartószer-
kezeten, attól 100 mm-re egy uv álló ponyva ke-
rült kifeszítésre. Az átszellõztetett légrés, és a
ponyva megfogja a hõsugarakat, amik nem
hatolnak a csarnokba.A módszerrel nemcsak a

hõmérsékletet, hanem a villamos energia fel-
használást is mérsékelhetjük. 

A legtöbbet természetesen az energia tuda-
tos dolgozók tehetnek saját komfortjuk és a ta-
karékosság terén. Csupán egyszerû dolgokról
van szó: 

Melegben be kell csukni az ajtókat, hogy ne
szökjön ki a hûtött levegõ a csarnokból. A huzat
csak a meleg levegõt be. Az elv egyszerû: nyá-
ron a meleget, télen a hideget ne engedjük be!
Az épületfelügyelet a tetõablakokat automati-
kusan bezárja, amint azok nem szolgálják a
csarnok hûtését, ezzel kizárva a meleg levegõ
bejutását.

További terv, hogy a légtechnikai csöveket is
szigetelnénk, így a hûtött levegõ nem meleged-
ne fel, míg eljut a kifúvónyílásokig. A nagy felü-
let miatti jelentõs beruházás jövõre lehet teljes.

Idén az üvegházhoz hasonló közbensõ iro-
dák bevilágítói kaptak hõstop fóliázást. Ez a
módszer azonban megváltoztatja a fényviszo-
nyokat, szürkés lesz tõle a belsõ tér, ami némileg
nyomasztóan hat a közérzetre. Ezzel ellentétben,
a ponyvás árnyékolás nem változtatja meg a
fényviszonyokat. Egyetlen hátránya, hogy má-
jusban fel-, szeptemberben pedig le kell szerel-
ni, hogy a téli hóesés ne terhelje a szerkezetet.

Dongó István 
Létesítménygazda

A szerelde árnyékolása 
a környezettudatosság jegyében

Brück gépjavítók

Árnyékoló szerkezet
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Roto Patio Fold
Prémium vasalat harmonika teraszajtókhoz

TERMÉKBEMUTATÓ

A fa-, mûanyag- és alumínium profilokhoz
akár kifele és befele nyíló elemekhez alkalmaz-
ható prémium kategóriás RotoPatio Fold vasalat
lehetõvé teszi a nagyméretû harmonika terasz-
ajtók gyártását, szárnyankénti maximális 100 kg
tömeggel. A szárnyak helytakarékosan oldalra

tolhatóak és maximálisan 6 m nyílásszélesség
érhetõ el. Patio harmonika teraszajtók elegáns
és – ha szükséges – akadálymentes átjárást
biztosítanak a teraszra, télikertbe, a konferen-
cia- vagy a tárgyalótermekbe illetve tökéletes
térelválasztó funkciót is betölthetnek. A hote-

lek és éttermek mellett ugyanúgy kiválóan al-
kalmazható magánházakba is. 

A fensterbau/frontale vásáron már az új jel-
lemzõivel jelentkezett a Roto Patio Fold
vasalata. A már említett max. 100 kg súlyú
szarnyak mellett a max.2.800 mm magassá-

gúra emelt felhasználási tartomány lehetõvé
teszi azt, hogy nagyméretû– padlótól plafonig
terjedõ – szárnyakat gyártsanak le, még na-
gyobb szabadságot biztosítva a tervezõk szá-
mára. Az új süllyesztett kivitelû komfort küszöb
kiváló hõszigetelési tulajdonságokkal rendel-

kezik, ami nagyban elõsegíti az energiataka-
rékosságot. Ugyanakkor az akadálymentes
elõírásoknak is megfelel DIN18040, így kerek-
esszékkel is könnyedén használható.

Süllyesztett kivitelû komfort küszöb

Halk és robusztus

Pántok

A RotoPatio Fold program felhasználóbarát
és hosszú élettartamú megoldásait tovább
optimalizálták a halk, ugyanakkor kopásmen-
tes mûanyag görgõket tartalmazó, könnyû
mûködésû görgõs futómûvel. Még a DIN EN
13126 norma szerinti 4-es mechanikai tartós-
sági osztály követelményeit teljesíti, pedig ez
a norma legálabb 15.000 ciklus megszakítás
nélküli kivitelezését írja elõ. Porszórt pántokkal
rendelkezik – mûanyag kupakok nélkül –, az
új felfüggesztésnek köszönhetõen biztonságos
és stabil tehermentesítést tesz lehetõvé, vala-
mint nagyfokú tömítésrõl gondoskodik.

A harmonika ablakok és ajtók gyártóinak
még egyéb speciális elõnyt is biztosítanak a
Roto Patio Fold és a Roto bukó-nyiló megoldá-
sai, illetve a Roto Eifel ajtóküszöb-rendszerek
szinergiáinak köszönhetõen gyorsabb gyártás
és egyszerûbb logisztika valósítható meg.

A lövõi gyárban a rendszer egyik legfonto-
sabb teherviselõ eleme–amely rengeteg ké-
nyelmi funkcióért is felel-, a kocsi szett került
bevezetésre (Velbertben a síneket, Kals-
dorfban pedig a vasalat felfüggesztés részét
gyártják). A cikk elején említett prémium jelzõt
mindenki megérti, amikor a kezébe veszi a
náluk gyártott készterméket. 

Varsányi Zsolt Konstrukció
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Nagyszéria gyártóvonal

BEMUTATKOZNAK TERÜLETEINK

A Roto Hírlevél aktuális számában engem
ért a megtiszteltetés, hogy bemutassam a
Nagyszériás gyártóvonalat illetve a munkáját.

A tévhittel ellentétben a nagyszéria gyártó-
vonal nem arról kapta a nevét, hogy a gyár
legnagyobb szervezeti egysége, hanem ar-
ról, hogy az itt gyártott termékek a vállalat ál-
tal gyártott termékek legnagyobb volumenét,
több mint 80 %-át adják. 

A Nagyszéria szereldei területe jelen felál-
lásban 2012. szeptember 1. óta mûködik, pilla-

natnyilag 125 fõ aktív munkatárssal. A területen
8 szerelõ automatán, 8 elõszerelõ automatán,
11 szerelõsoron évente közel 36 millió!

vasalatot gyártunk. A termékpaletta ollóelõlap-
ból, középzáróból, rúdzárból és horonyollóból
tevõdik össze, ami 230 féle terméket jelent. A
termékek nagyobb része, számszerûen 138
azonnal raktárról szállítható, a maradék 92-õt
pedig vevõrendelésre gyártjuk. 

A legfrissebb területet érintõ változás az
volt, hogy az eddig ide tartozó leszabó Brück

gépek 2014.05.01-tõl más szervezeti egység-
ben (önálló sajtoló keretén belül) mûködnek.

Pár gondolat a jelenlegi történésekrõl: A
gazdaságosabb gyártás érdekében folya-
matosan gyárthatósági vizsgálatok folynak.
Az eredmények függvényében a gyártóvo-
nalak között termék áthelyezéseket hajtunk
végre. Két év küzdelem után sikerült megsze-
reznünk az egyik legjelentõsebb termékcso-
port, a KSR rúdzár egyik egységének, a rúdzár
csatlakozónak gyártását. Ezt az egységet
eddig egy külsõ gyártó, a Simena gyártotta.
Remélhetõleg a termék hosszútávon az egyik
húzótermékünk lesz.

A gyártóvonal kiemelt célja, hogy a
kanbanos termékeket raktárról azonnal, a
jelenleg kanbannal nem rendelkezõket pedig
maximum 5 napos átfutási idõvel, kifogásta-
lan minõségben tudjuk szállítani.

Céljaink eléréséhez legfontosabb tényezõ
az ember. Fontos, hogy az emberek megértsék
a közösség szerepét. Hiszem, hogy ha a Nagy-
szériás csapatot továbbra is dolgozni tudó és
akaró emberek alkotják, még nagyon sokáig
eredményesen tudunk együtt dolgozni.

Mindenkinek megköszönöm a jó munkát,
a jó légkört, a megértést, hiszen már eddig is
komoly eredményeket értünk el!

Csuka Tibor
Nagyszéria vonalvezetõ

TÛZVÉDELEM

Kedves Kollegák!
A Soproni Katasztrófavédelmi kirendeltség

szeptember 5-én gyárunkban tartotta az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesületek éves kötelezõ gya-
korlatát. A próbán vészhelyzetet szimulálva a
környékbeli egyesületek gépjármûparkkal és
eszközeikkel felvonulva gyakorolták a haté-
kony, szakszerû és gyors felderítést, oltást, men-
tést. A gyakorlat során teszteltük a Vészhelyzeti

Tervben rögzített riasztási lánc, illetve tûzjelzõ
rendszerünk mûködését is.

Fegyelmezettséggel és nagyfokú felelõsség-
tudattal megakadályozható, hogy vészhelyzet
alakuljon ki. Ha mégis bekövetkezik valamennyi-
ünk érdeke az emberi élet és anyagi javak men-
tése, ehhez szükséges a naprakész és maximá-
lis felkészültség.                            Horváth Rita 

Tûz-, környezetvédelmi vezetõ
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5S+1+KIR auditok
Kedves Kollegák!

A Roto Termelési Rendszer egyik fontos ele-
me az 5S, a rend kialakításának és folyamatos
fenntartásának japán módszere. 

5S – öt japán szót takar: 
1. A szükséges dolgok kiválasztása (SEIRI)
2. A helyes elrendezés (SEITON)
3. Takarítás, tisztítás (SEISO)
4. A folyamatok betartása, 

alkalmazása (SEIKETSU)
5. Képzés, fejlesztés (SHITSUKE)

Az 5S egy olyan vállalati kultúra, amelynek
bevezetésével a gyártási hatékonyság, bizton-
ság növelése, minõség, környezeti teljesítmény
javulása, költségcsökkentés érhetõ el vala-
mennyi dolgozó aktív bevonásával.

Vállalatunknál az auditok rendszeresen, éves
auditterv szerint, állandó, részletes kérdéslista
alapján zajlanak a gyártó-, és kiszolgáló terüle-
teken vezetõi támogatás mellett.

Idei évtõl az auditok eredményeit területen-
ként értékeljük, s a trendek kis léptékû, de folya-
matos fejlõdést mutatnak szinte valamennyi te-
rületen. Az éves cél, átlagosan 80% eléréséhez
a folyamatosan visszatérõ, kisebb nem megfe-
lelõségek kijavítása, s a kialakított állapot fenn-
tartása szükséges. Összesített vállalati eredmény
augusztusi eredményekkel bezárólag 76,7%. 

Az ellenõrzés körét kibõvítettük munka-, tûz-
és környezetvédelmi szempontokkal, így a Roto
belsõ irányelvei mellett jogszabályi kötelezettsé-
geknek is eleget teszünk. 

Az 5S hatékony mûködtetésével nagymér-
tékben meghatározzuk vállalatunkról alkotott
képet, hiszen vevõink, partnereink látogatásaik
alkalmával egy - 5S módszer segítségével kiala-
kított - jó benyomást keltõ munkakörnyezetet ta-
pasztalnak.                                  Horváth Rita

Tûz-, környezetvédelmi vezetõ

Az 5S szükségességét az alábbi képek illusztrálják

1. Szükséges dolgok

Felesleges tárgyak a munkaterületen.

2. Helyes elrendezés

Segédeszközök nem kijelölt helyen való 
tárolása illetve nem megfelelõ tárolása.

3. Takarítás, tisztítás

Dokumentáció hiánya.

4. A folyamatok betartása, 
alkalmazása

Jelölés hiánya, illetve nem figyelembevétele.

5. Képzés, fejlesztés

+1 Munkavédelem

Helytelen 5S alkalmazás

+ KIR

Veszélyes hulladékok nem kijelölt helyen tör-
ténõ gyûjtése, kommunális hulladékok nem
megfelelõ szelektív elválasztása

Élelmiszer tárolása, jelöletlen 
veszélyes anyag tárolása

MUNKA-, TÛZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az idei évben eddig már több vállalati
kiránduláson is részt vehettek vállalkozó
kedvû dolgozóink. Eddig 3
csodaszép helyet látogattak
meg a jelentkezõk, az év
elején Pozsonyt illetve a
Kittsee-ben található csokolá-
dégyárat, majd a bakonyi ki-
rándulás alkalmával a zirci
apátság és a cseszneki vár
megtekintésén túl a Cuha-
patak völgyében is barangol-
tak. A legutóbbi kirándulás
során az ausztriai Medveszur-
dokban töltöttek a jókedvû résztvevõk egy
valóban emlékezetes napot. A következõ

kirándulás idõpontja október 11, Melk -
Dürnstein-az osztrák Dunakanyar. Reméljük

ennek a helyszínnek is legalább akkora si-
kere lesz, mint az elõzõeknek!

Roto kirándulások

A Medveszurdokban
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Kedves Munkatársaim!
Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni az elmúlt nyár és a közeljövõ ROS-eseményeit.

Mint már az elõzõ hírlevélben írtam róla a területek többsége még az irodai 5S kialakításán és fenn-
tartásán fáradozik, de van már néhány úttörõ terület, akik belevágtak folyamataik elemzésébe és
jobbításába. 

Az irodai rend tekintetében a fejlõdés talán az operatív beszerzésnél a leginkább szembetûnõ:

A WIE és a QS gondnoksága alá került közös helyiségek is szemlátomást megújultak:

Az üzemi irodák nyomtatóinak számát is sikerült jelentõsen csökkenteni és a megmaradó eszkö-
zökbõl egy mindenkihez közeli irodagép-centrumot kialakítani felügyelt nyomtatási kellékekkel. A
pénzügyi területrõl jó példa az irodaszerek rendezett tárolása és utánpótlásuk módszere.

Az ROS III. szintjét megkezdõ területek azonosították valamennyi õket érintõ folyamatukat és azok
közül kiválasztottak egyet-egyet, amelyiknél látványos javulást tudnának elérni. 

IT és CO folyamatfejlesztõ team                               Személyzetfejlesztés (HR) jelenlegi folyamata

Tényfolyamat elemzés az igazgatóságon     Munka 3 teamben a konstrukción

A következõ ROS-kerekasztal tapasztalatcserére a területek vezetõivel lapzártánkat követõen,
szeptember 4-én kerül sor.                                         ROS-tandem Balogh Sándor &Kozó Zsuzsa

ROS - ROTO OFFICE SYSTEM NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT

A nyár folyamán számos új fiatal arccal le-
hetett találkozni a gyár területén. Idén nyá-
ron, június és augusztus között, 8 középiskolás
és 2 egyetemista töltötte kötelezõ szakmai
gyakorlatát nálunk: 

TMK és mûszerészek - 5 fõ
Sajtoló gépész - 1 fõ 
IT - 3 fõ
Konstrukció – 1 fõ
Az alábbiakban a kötelezõ 6 hetes szak-

mai gyakorlatát nálunk töltött két egyetemis-
ta itt szerzett tapasztalatáról és benyomásáról
olvashatunk:

„Mindenképpen pluszt adott a Rotonál töl-

tött szakmai gyakorlat. Mai felsõoktatási rend-

szerünk gyakorlatias hiányosságait kipótolva

megismerkedhettem egy jól felépített szerve-

zeti infrastruktúrával, részt vehettem a minden-

napok problémás IT feladatainak ellátásában,

bõvíthettem informatikai ismereteimet olyan te-

rületeken, amikkel az egyetemi képzésben

maximum érintõlegesen foglalkozunk.”

Brieber István Bálint, NYME, Gazdaság-
informatika szak, 2. éves hallgató

„A Konstrukció területén töltött 9 hét alatt

olyan alkatrészekkel dolgoztam, amelyeket

Brück és Kaiser gépeken szabnak, majd

amelyeken ezután pótmûveletet, adott eset-

ben többet is, a DKS automatákon hajtanak

végre. 

Jól éreztem itt magam, sok tapasztalatot

szereztem mind a tervezõ szoftverrel, mind a

szakmával kapcsolatban.”

Kiss Gergely, NYME, Mechatronika szak, 2.
éves hallgató

Sok sikert kívánunk szakmai gyakorlatos di-
ákjaink további tanulmányaihoz!
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ROTO H Í R L E V É L

OKTATÁSOK - KÉPZÉSEK

Kedves Munkatársaim!
A Roto Elzett Certa Kft-ben kiemelt stratégi-

ai fontosságú szerepet játszik a fejlõdés, a ha-
tékonyság növelés és a fejlesztés. A fejlesztés
nem csak a technikai eszközöket, technológi-
át, környezetet érinti, hanem kiemelt szinten a
munkatársak tudását és kompetenciáját is.

A vállalat vezetése
úgy gondolja, hogy
a munkatársaknak
személyre szabott
egyéni igénye van a
képzésre, mely támo-
gatására meghirdet-
tük a „NYÍLT TRÉNING
HÉT” programot. 

Az alkalmazotti terület, a mûszakvezetõk és a
team-koordinátorok szabadon választhattak a
tréning ajánlatok közül. Az egynapos tréningek
témái között szerepelnek változáskezelés és
problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommu-
nikáció és prezentációs technika, meeting tech-
nika. A Tréning Hét megrendezésére a Flow Cso-
port munkatársainak a közremûködésével októ-
ber 6-9 között kerül sor.

Kozóné R. Zsuzsanna HR vezetõ

Péntek Luca - 6/24/2014 • Szülõk, munkaterület: Péntek Vilmos - konstrukció
Rozits Dávid Andrást - 7/4/2014 • Szülõk, munkaterület: Bella Melinda - REV asszisztens
Dóczi Nimród - 7/8/2014 • Szülõk, munkaterület: Ajkai Ibolya - nagyszéria
Nagy Ábel - 7/9/2014 • Szülõk, munkaterület: Nagy G. Richard - nagyszéria
Sztojka Szófia Melissza - 7/23/2014 • Szülõk, munkaterület: Sztojka Antal - kisszéria
Takács Ramón - 8/5/2014 • Szülõk, munkaterület: Takács Csaba & Takácsné B. Anita - nagyszéria
Kanitsch Bence - 8/6/2014 • Szülõk, munkaterület: Kanitschné Tóth Henrietta - fedett vasalat
Völgyi Zorka - 8/8/2014 • Szülõk, munkaterület: Völgyi-Rávai Mónika - REV kontrolling

Sok boldogságot kívánunk!

ROTO BABÁK

ROTO BELSÕ WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az augusztusban indított Roto Lövõ weboldal
egy olyan interaktív csatorna, amelyet otthonról
is elérhet bárki.Az oldalon egyrészt a céggel
kapcsolatos információk jelennek meg, más-
részt az alapvetõ kommunikációs szabályok be-
tartásával, mindenkinek lehetõsége van a tarta-
lom alakítására. 

Az alábbiakban a regisztrációs folyamatról
és az oldalhasználatról található egy rövid le-
írás: Az oldal a www.rotolovo.hu (illetve a
http://mycorp.strio.hu) internetes címen érhetõ el.

A kezdõ lapon található regisztráció
után lehet belépni a tényleges weboldalra:

Fontos, hogy a regisztráció alkalmával meg-
adott adatok, email cím helyesen szerepelje-
nek! A regisztráció után a megadott email cím-
re levél érkezik, a levélben található linkre kat-
tintva kell megerõsíteni regisztrációt. Ezután le-
hetséges az emaillel és jelszóval történõ beje-
lentkezés.

Az elsõ bejelentkezés után,a profillap kitölté-
sét követõen (jobb felsõ sarok, névre kattintva)
lehet a belsõ oldalakhoz hozzáférni. A gyors
azonosításhoz szükség van a SAP szám meg-
adására is.

A tényleges belsõ weboldal:

Itt mindenkinek lehetõsége
nyílik információk és hírek, hoz-
zászólások, képek feltöltésére.
Személyes híreket, képtára-
kata „Profil” lapon a „Hírek”,
valamint „Képek” feliratokra
kattintva lehet létrehozni. 

A két lehetõség valame-
lyikének kiválasztása után,
az oldalon látható „Új szemé-
lyes hír”, felirat mellett talál-
ható jelre kattintással megje-

lenik az adatlap, melyen meg kell adni a hír
rövid leírását (ez mint cím fog megjelenni az
oldalon), valamint leírható maga a hír.
Ugyanitt kiválasztható a már korábban létre-
hozott képtár is, ha azt a hírhez szeretnék ren-
delni. A szükséges adatok megadása után (a
hír címe és leírása), a „Rögzítésre” történõ kat-
tintással kell az adatokat menteni. A rögzítés
pillanatától a hír megjelenik a kezdõlapon.

A képtárak esetén a feltölteni kívánt képek
legfeljebb 1MB méretû JPG, PNG, és GIF kiter-
jesztésûek lehetnek. 

A kezdõoldal túlzsúfolt-
ságának elkerülésére
minden hírnek van érvé-
nyességi ideje, mely a
személyes hírek esetében
1 hét. A hír ezek után sem
törlõdik (hacsak a hír gaz-
dája nem törli), de nem
jelenik meg automatiku-
san a kezdõlapon.  Min-
den hír látható, függetle-
nül az érvényességi idejé-
tõl, a kezdõlap jobb ol-
dalán található idõ-kivá-

lasztási lehetõségek közül a „Minden bejegyzés”
választásával.

Az egyes hírekhez hozzászólások is tehetõk,
amennyiben a hírnél ez engedélyezve van. 

A „Még nem szólt hozzá senki”, vagy a „Hoz-
zászólások” hívószavakra kattintva, a megjelenõ
felület kitöltésével tehetõ saját hozzászólás, illet-
ve a többi komment is olvasható.

Ötletek, javaslatok, kérdések az alábbi ema-
il címekre küldhetõk: soltesz.istvan@zsira.hu,
eszter.porneczi@roto-frank.com.

Jó böngészést és olvasgatást Mindenkinek!
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NYUGDÍJASAINK

2014. június-szeptember között az alábbi dolgozóinkat búcsúztatjuk el:

JUBILEUMOSOK

Dongó István
1984/07/23

Marton László
1984/09/03

Visi Ildikó
1984/08/01

Fodróczy Ernõ
1984/08/16

Gratulálunk dolgozóinknak!

Holler Ferencné
10/1/1996

Kiss Istvánné
5/4/2004

Horváth Gyõzõné
7/29/1985

Füzi Sándorné
5/21/2002

Bödecs Zsoltné
4/26/2004

Csuka Tibor
7/16/1979

Melegh László
9/10/1979

Prájczer István
7/19/1979

Joóné Nagy Csilla
8/24/1979

Boros István
1974/07/15

Kántor Ferenc
1974/07/16

Liton Miklós
1974/08/01

RUN - A HÓNAP
LEGJOBB JAVASLATAI

Május hónap javaslata: 

CSEMPESZ BÉLA
(szerszámmûhely)

Az S22, S23, S25, S26 verziókhoz tarto-
zó bélyegtartók alulról szerelhetõvé téte-
le révén a szerszám átszerelési idõk a fe-
lére csökkentek.

Június hónap javaslata:

KÁNTOR FERENC
(MON31 - Kisszéria szerelde)

Szegecselõ szerszám átalakítással az
emelõ nélküli szárnyperem rúdzárak sze-
relhetõsége a MON 16-os sor mellett a
MON 31-es soron is lehetõvé vált.

Július hónap javaslatai:

HORVÁTH ZOLTÁN
(Sinteco automata)

A paletták sorszámozása lehetõvé te-
szi az ismétlõdõ hibák regisztrálását és
módszeres elhárítását, ezáltal a munka-
végzés hatékonyabbá válik.

30
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40
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Várunk a Roto Napra!
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