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Hagyomány és innováció között: A munkatársak digitális ismeretei növekvő 
jelentőséget kapnak. A Kézműipar 4.0-át az üzemeknek többé nem 
fenyegetésnek, hanem sokkal inkább esélynek kellene tekinteniük. 
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A digitalizálás a 
kézműiparban is
felveszi a tempót!
Hagyomány és innováció között: A 
munkatársak digitális ismeretei 
növekvő jelentőséget kapnak.

Az Ipar 4.0-ról beszél mindenki. A negye-
dik ipari forradalom már rég megérkezett 
az üzemcsarnokba, és többé már a kuta-
tó laboratóriumok képzeletének szülemé-
nye. A német iparvállalatok kétharmada 
már az Ipar 4.0-ban tevékenykedik - a 
tendencia növekszik.
Míg a középosztály iparban érdekelt ré-
sze már felismerte az idők szavát - sok 
kézműipari üzemben még nincs igény a 
felzárkózásra. Ugyan a digitalizáció köz-
ben a kézműipart is elérte. Mindazonáltal 
elsősorban a kisebb üzemek még mindig 
nehezen állnak rá a digitális folyamatok-
ra.
A Német Kézművesek Központi Szövet-

ségének (ZDH) az adatai szerint majd-
nem minden kézműipari üzem rendelke-
zik saját honlappal, az üzemek több mint 
a fele alkalmaz szoftvermegoldásokat az 
üzemi folyamatok vezérlésére, és egyne-
gyedük használ modern digitális technoló-
giát, például 3D-s nyomtatót pótalkatré-
szek gyártására, vagy gépek és anyagok 
nyomon követésére alkalmas rendszere-
ket. Mégis sok kézműipari üzemben kés-
lekedve szemlélik a digitalizációból adódó 
esélyeket és kihívásokat. Ennek okai 
ugyanolyan sokrétűek, mint amennyire 
nyomon követhetők. Kiváltképpen sok 
üzem panaszkodik a munkatársak hiá-
nyos vagy egyáltalán nem létező digitális 
szakismereteire. Ezért nem csak a ZDH 
követeli, hogy a jövőben még erőteljeseb-
ben integrálni kell a digitális szemponto-
kat a szakképzésbe és a továbbképzés-
be. Néhány szakágazat elébe megy en-
nek a fejlesztésnek.
A már majdnem kötelező vállalati jelenlét 
mellett az interneten, a tetőfedő- és hom-
lokzatépítő üzemek drónokat alkalmaznak 
az épületek felméréséhez. Az asztalos 
ugyanolyan öntudatosan használja a 
CNC-technológiát, mint a szoftveres ter-
vező eszközöket. 

A gépjárműjavító műhelyben a szerelő 
szakma mechatronikai műszerésszé ala-
kult át. Ma a járműben a legmodernebb 
elektronika és számítógépes rendszerek 
vannak hálózatba kötve egymással. Az E-
mobilitás felé vezető feltartóztathatatlan út 
szükségszerűen további változásokat hoz 
majd magával, olyan kihívásokat, melyek-
hez ezen szegmens kézműipari üzemei-
nek is csatlakozniuk kell.
Az ügyfelek számára a digitalizáció pél-
dául az elektromos, valamint a fűtés-klí-
ma-vizes-blokk területeken különösen 
érezhető. Ahol a háziúr néhány évvel ez-
előtt még a klasszikus kapcsolóval és fű-
tésszeleppel beérte, most egyre gyakrab-
ban érdeklődnek a tanácsadói telefonvo-
nalakon az okos-otthonnal ill. okos-mérés-
sel, alternatív energiákkal és hálózatba 
kötött berendezésekkel kapcsolatban. Az 
említett területeken az aktív váltás már 
most nagyon időszerű lenne, és nem utol-
só sorban az ügyfelek elvárásainak is ez 
felelne meg. Ami az üzemmel való kap-
csolatfelvételt és kommunikációt, a szol-
gáltatás kiválasztását és megrendelési 
folyamatát, vagy a tanácsadást és a kivi-
telezést illeti, az ügyfél elvárja  a legmo-
dernebb és a legújabb szintnek megfelelő 
technológiák alkalmazását.
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Stand basierender Technologien.
Somit muss sich das Handwerk für die ge-
änderten Bedarfe und neuen Möglichkeiten 
öffnen. Für neue Verfahrens- und Prozess-
technologien müssen die Betriebe künftig 
ebenso aufgeschlossen sein, wie für ande-
re zukunftsfähige Geschäftsmodelle.
Es steht außer Frage – Handwerk 4.0 ist 
keine Science-Fiction - sondern Realität 
und in vielen Betrieben längst alltäglich.
Mehr und mehr wächst das Bewusstsein 
in den Handwerksunternehmen, die neue 
Technologien weniger als Bedrohung, denn 
als Chance zu begreifen.
Um die enormen Möglichkeiten der Digi-
talisierung im Betrieb zu nutzen, bedarf es 
allerdings einiger Anstrengungen und früh-
zeitiger Weichenstellungen – vor allem bei 
der Aus- und Weiterbildung.
Angesichts des demografischen Wandels 
und der Digitalisierung liegt die vordring-
liche Aufgabe in der Sicherung von Fach-
kräften.
Freilich müssen alle Beteiligten in die neue 
Welt von Handwerk 4.0 mitgenommen 
werden. Meister, junge und ältere Monteu-
re.
Das Handwerk weist mit derzeit rund 
475.000 Auszubildenden in mehr als 100 
Berufen zwar immer noch die höchste 
Ausbildungsquote im Mittelstand auf – 
allerdings gestaltet sich die Suche nach 
geeignetem Nachwuchs für die fast eine 
Million Handwerksbetriebe in Deutsch-
land zunehmend schwieriger. Interessen-
ten bevorzugen bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz häufig die Industrie. Hier 
gilt es sich für das Handwerk offensiv zu 
positionieren und die attraktiven und fa-
cettenreichen Ausbildungsmöglichkeiten 
in handwerklichen Berufen positiv zu kom-
munizieren. Wenn die Motivation stimmt, 
steht den Schulabgängern eine breite Pa-
lette von komplexen Inhalten und techno-
logischen Herausforderungen offen. Das 
gilt ohne Einschränkung auch für solche 
Bewerber, die in der Industrie nicht zum 
Zuge kamen.
Der Anspruch an die qualifizierte Ausbil-
dung wird durch die Digitalisierung nicht 
geringer. Das gilt sowohl für den Industrie-
bereich wie für das Handwerk. 
Dies haben auch Innungen und Politik er-
kannt. Mit verschiedenen Maßnahmen un-
terstützen und flankieren Kammern und 
öffentliche Hand die Implementierung zu-
kunftsfähiger Ausbildungsinhalte und da-
für notwendiger Labore bzw. Werkstätten 
– z. B. in Berufsschulen oder Ausbildungs-
zentren.
Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist die 

Lucas-Nülle GmbH. Die von dem Kerpener 
Unternehmen entwickelten didaktisch er-
probten Trainingsgeräte bringen Aus- und 
Weiterzubildende in unterschiedlichen 
Segmenten auf den neuesten Stand der 
Technik. So erlernen Azubis beispielsweise 
Umgang und Fertigkeiten im Zusammen-
hang mit Smart-Home, Smart-Grid oder 
Smart- Energy Anwendungen, ebenso wie 
Handhabungen moderner Motorensteue-
rung oder CAN-Bus-Technologien.
Es gibt junge Leute, die aufgrund der neu-
en digitalen Möglichkeiten bewusst ihre 
Perspektive im Handwerk suchen, so Lu-
cas-Nülle Vertriebsleiter Dirk Marheineke. 
„Neue Ideen und die Innovationskraft der 
digitalen Welt führen zu geänderten Ge-
schäftsmodellen und echten Chanen für 
unsere Handwerksunternehmen“.

Ausbildung digitalisieren
Durch die Digitalisierung ergeben sich 
zusätzliche Qualifikationsprofile. Die Ver-
mittlung der herkömmlichen Fertigkeiten 
aus den Berufsgruppen darf dabei natür-
lich nicht vernachlässigt werden, was in 
Summe zwangsläufig zu erheblich kom-
plexeren Ausbildungsinhalten führt. Um 
einer möglichen Überfrachtung der Auszu-
bildenden entgegen zu wirken, sollten die 
Darreichungsformen der zu vermittelnden 
Lehrinhalte, den Lern- und Lebensgewohn-
heiten der Auszubildenden angepasst 
werden. Marheineke verweist hierbei auf 
modernste multimediale Lernprogramme 
wie Vocanto. „Unmittelbare Anpassungen 
an aktuelle Lehrinhalte durch Cloud-Tech-

nologie, faszinierende Animationen und ein 
auf die Smart-Generation zugeschnittener 
Aufbau unterstützen und attraktivieren die 
Wissensvermittlung.“ Helmut Dittke, Koor-
dinator Handwerkspolitik/KMU der IG Me-
tall, sieht in Vocanto ein hervorragendes 
Instrument, das die wichtige und vielfach 
geforderte Verknüpfung unterschiedlicher 
Lernorte etwa Betrieb, ÜBL oder Berufs-
schule ermöglicht. Gleichzeitig versetzt 
Vocanto den Aus- bzw. Weiterzubildenden 
in die komfortable und zeitgemäße Situati-
on, überall und zu jedem Zeitpunkt lernen 
zu können – ganz gleich ob zu Hause, in der 
Bahn oder im Stadtpark.
Auch dies ist ein Schritt in Richtung „4.0“ 
und ein Beispiel für die Nutzung im Hand-
werk. Sowohl Prof. Dr. Friedrich Hubert Es-
ser, Präsident des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung (BIBB) als auch Helmut Klein, 
Kreishandwerksmeister Rhein-Erft, zeigten 
sich anlässlich eines Werksbesuchs in 
Kerpen begeistert von den durchdachten 
Lehr- und Trainingsgeräten aus dem Hause 
Lucas-Nülle. „Wir müssen die Vorteile der 
Digitalisierung im Handwerk nutzen und 
dazu zielgerichtet gerade auch in die Aus-
bildung investieren“, so Klein. 
Insbesondere die Option sich statt lang-
fristiger Lizenzverträge auch flexiblen 
monatlichen Zugang zu den Vocanto-
Lehrinhalten zu sichern, kommt den be-
triebswirtschaftlichen Erwägungen vieler 
Innungsbetriebe sehr entgegen und leistet 
somit auch einen Beitrag zur Chancen-
gleichheit, so Klein weiter.
So ist es nicht verwunderlich, dass die E-
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Digitalisierung im 
Handwerk nimmt 
Fahrt auf!
Zwischen Tradition und Innovation: 
Digitale Kompetenzen der Mitarbeiter 
gewinnen zunehmend an Bedeutung

Industrie 4.0 ist in aller Munde. Längst ist 
die vierte industrielle Revolution in der 
Werkhalle angekommen und nicht mehr 
nur ein Konzept in den Forschungslaboren. 
Schon zwei Drittel aller deutschen Indus-
trieunternehmen sind im Bereich Industrie 
4.0 aktiv – Tendenz steigend.
Während der industriell geprägte Zweig 
des Mittelstandes die Zeichen der Zeit be-
reits erkannt hat - besteht bei vielen Hand-
werksbetrieben indes noch Nachholbedarf. 
Zwar hat die Digitalisierung inzwischen 
auch das Handwerk erreicht. Allerdings 
tun sich vor allem kleinere Betriebe mit der 
Umstellung auf digitale Prozesse immer 
noch schwer.
Angaben des Zentralverbandes des deut-

schen Handwerks (ZDH) zufolge verfü-
gen immerhin nahezu alle Handwerks-
betriebe über eine eigene Website, mehr 
als die Hälfte der Betriebe setzen Soft-
ware-Lösungen für die Steuerung ihrer 
betrieblichen Abläufe ein und ein Viertel 
nutzt moderne digitale Technologien, zum 
Beispiel 3D-Drucker zur Herstellung von 
Ersatzteilen oder Tracking-Systeme für 
Maschinen und Werkstoffe. Dennoch wer-
den die sich aus der Digitalisierung erge-
benden Chancen und Herausforderungen 
in vielen Handwerksbetrieben immer noch 
vergleichsweise zögerlich betrachtet. Die 
Gründe hierfür sind ebenso vielfältig wie 
nachvollziehbar. Insbesondere beklagen 
viele Betriebe die mangelnde oder schlicht 
nicht vorhandene Digitalkompetenz ihrer 
Mitarbeiter. Deshalb fordert nicht nur der 
ZDH, dass digitale Aspekte künftig noch 
stärker in die berufliche Aus- und Weiter-
bildung integriert werden müssen.
Einige Branchen gehen bei dieser Entwick-
lung voran.
Neben der fast schon obligatorischen Un-
ternehmenspräsenz im Internet, setzen 
beispielsweise Dachdecker- und Fassa-
denbaubetriebe zur Beurteilung von Ge-
bäuden Drohnen ein. Der Tischler nutzt 
CNC-Technologien ebenso selbstbewusst, 

wie softwaregestützte Konstruktionsme-
dien. In der Kfz-Werkstatt hat sich das 
Berufsbild vom Mechaniker hin zum Me-
chatroniker entwickelt. In einem Fahrzeug 
werden heute modernste Elektronik und 
Computersysteme miteinander vernetzt. 
Der unaufhaltsame Weg zur E-Mobilität 
wird zwangsläufig weitere Veränderungen 
mit sich bringen. Herausforderungen de-
nen sich die Handwerksbetriebe dieses 
Segmentes stellen müssen.
Für den Kunden ist die Digitalisierung zum 
Beispiel etwa im Bereich Elektro und Hei-
zung-Klima-Sanitär besonders spürbar. 
Wo sich der Bauherr vor einigen Jahren 
noch mit dem klassischen Schalter und 
Heizungsventil begnügte, sind nun immer 
häufiger Beratungsleistungen hinsichtlich 
Smart-Home bzw. Smart-Metering, alter-
nativer Energien und vernetzter Anlagen 
gefragt. In den hier genannten Bereichen 
tritt der aktive Wandel schon jetzt beson-
ders zu Tage und befördert nicht zuletzt 
auch eine entsprechende Erwartungs-
haltung der Kunden. Ob es die Kontakt-
aufnahme und Kommunikation mit dem 
Betrieb, den Auswahl und Bestellprozess 
einer Leistung oder die Beratung und Aus-
führung betrifft, der Kunde erwartet den 
Einsatz modernster und auf dem neuesten 

17

MESTER - LEVÉL

Kézműipar 4.0

Következésképpen a kézműiparnak nyitnia 
kell a megváltozott igények és új lehetősé-
gek felé. Az új eljárások és folyamatvezérlő 
technológiák iránt az üzemeknek a jövőben 
ugyanolyan nyitottaknak kell lenniük,  mint 
más, jövőbe mutató üzleti modellek eseté-
ben.
Ez nem kérdés - a Kézműipar 4.0 nem tu-
dományos fikció - hanem valóság, és sok 
üzemben régóta mindennapos dolognak 
számít.  Egyre inkább tudatosul a kézmű-
ipari vállalatoknál, hogy az új technológiá-
kat nem fenyegetésnek, hanem esélynek 
kell tekinteni.
A digitalizációban rejlő  óriási lehetőségek 
kihasználásához mindenesetre erőfeszíté-
sekre és időben történő váltásra van szük-
ség - elsősorban az oktatás és továbbkép-
zés esetében.
Tekintettel a demográfiai átalakulásra és a 
digitalizációra, sürgető feladat a munkaerő 
biztosítása. 
Persze minden részvevőt be kell vonni a 
Kézműipar 4.0 új világába. Mestereket, fia-
tal és idősebb szerelőket egyaránt.
A kézműipar ma még mindig a legmaga-
sabb képzési kontingenssel rendelkezik a 
középosztályban, több mint 100 szakmá-
ban kereken 475.000 tanulóval  – mindene-
setre egyre nehezebb a megfelelő utánpót-
lás biztosítása a majdnem egy millió kéz-
műipari üzem számára Németországban. A 
képzési helyet kereső érdeklődők gyakran 
az ipart részesítik előnyben. A kézműipar 
számára sorsdöntő egy offenzív stratégia 
kialakítása és a kézműves szakmákban 
meglévő attraktív és sokoldalú képzési le-
hetőségek pozitív kommunikálása. Ha a 
motiváció megvan, az iskolát elhagyók előtt 
a komplex technikák és technológiai 
kihívások széles palettája áll nyitva. Ez kor-
látozások nélkül érvényes azokra a pályá-
zókra is, akik nem az iparban helyezkedtek 
el.
A kvalifikált képzés iránti igény nem csök-
ken a digitalizáció miatt. Ez az ipari terület-
re és a kézműiparra egyaránt vonatkozik.  
Ezt az ipartestületek és a politikusok is fel-
ismerték. A kamarák és az állami szektor 
különböző intézkedésekkel támogatják a 
fenntartható korszerű tananyagok és az 
oktatásukhoz szükséges laborok ill. műhe-
lyek létrehozását - pl. szakiskolákban vagy 
képzőközpontokban. Ennek a területnek 
egyik előharcosa a Lucas-Nülle GmbH.

A kerpeni vállalat által kifejlesztett, didak-
tikai szempontból kipróbált oktató eszkö-
zök a különböző területek kiképezendő és 
továbbképezendő tanulóit a technika leg-
újabb szintjére hozza. Az ipari tanulók így 
elsajátíthatják például az intelligens ott-
honnal, okos hálózattal vagy intelligens 
energia alkalmazásokkal kapcsolatos 
technikákat és készségeket, éppúgy mint 
a modern motorvezérlő vagy CAN-busz 
technológiák kezelését. Vannak fiatal em-
berek, akik az új digitális lehetőségek a-
lapján a perspektívájukat tudatosan a 
kézműiparban keresik, véli Dirk Marhei-
neke, a Lucas-Nülle cég kereskedelmi 
vezetője. „Az új ötletek és a digitális világ 
innovációs ereje megváltozott üzleti mo-
dellekhez és valódi esélyekhez vezetnek 
a kézműipari vállalataink számára“.

Az oktatás digitalizálása
A digitalizáció eredményeként további 
kvalifikációs profilok születnek. Emellett a  
foglalkozási csoportokból kiindulva a  ha-
gyományos készségek közvetítését ter-
mészetesen nem szabad elhanyagol-
nunk, ami összességében szükségszerű-
en jóval összetettebb tananyagokhoz ve-
zet. 
Hogy a tanulók esetleges túlterhelését 
megakadályozzuk, a leadandó tananyag 
adagolását hozzá kell igazítani a tanulók 
tanulási és életszokásaihoz. Marheineke 
emellett felhívja a figyelmet a legmoder-
nebb multimédiás oktató programokra, 
mint a Vocanto. „A felhőalapú technológia 
segítségével történő közvetlen hozzáil-
lesztés az aktuális tananyaghoz, a magá-
val ragadó animációk és az intelligens

technológiák generációjára szabott kons-
trukció támogatják és teszik attraktívvá a 
tudás átadását“.  Helmut Dittke, az IG 
Metall szakmapolitikai/KMU koordinátora 
a Vocanto-ban egy remek eszközt lát, 
mely lehetővé teszi a különböző oktató-
helyek, pontosabban üzemek, üzemen 
kívüli tanműhelyek vagy szakiskolák  fon-
tos és sokszorosan megkövetelt össze-
kapcsolását. A Vocanto egyúttal olyan 
kényelmes és időszerű helyzetet teremt a 
tanulók számára, hogy mindenütt és min-
den időpontban tanulhassanak - teljesen 
mindegy hogy otthon, a vonaton vagy a 
városi parkban.  
Ez is egy lépés a „4.0“ irányába és példa 
a kézműiparban történő alkalmazásra. 
Mind Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, a 
Szövetségi Szakképző Intézet (BIBB) 
elnöke, mind pedig Helmut Klein, Rhein-
Erft körzeti kézműves mester lelkesnek 
tűnt a kerpeni üzemlátogatáson az átgon-
dolt kialakítású Lucas-Nülle gyakorlati 
oktató eszközök láttán. „Ki kell használ-
nunk a digitalizáció előnyeit a kézműipar-
ban és ehhez célirányosan kell invesztál-
nunk az oktatásba“, mondta Klein. 
Kiváltképpen a Vocanto-tananyaghoz ru-
galmas havi hozzáférést biztosító opció a 
hosszútávú licencszerződés helyett, sok 
ipartestületi üzem gazdasági mérlegelé-
séhez ad nagyon kedvező alapot és járul 
hozzá az esélyegyenlőséghez, folytatta 
Klein.
Így nem meglepő, hogy a VOCANTO 
távoktató patformot csak nemrég, a 2017-
es Didactán  tüntették ki a Német Távok-
tatási díjjal a felhő alapú oktatási szektor-
ban. 
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Jelenleg a VOCANTO platform az elektro-
technikai szakmák és a gépjármű-szakma 
számára kínált tananyagok készítésére fó-
kuszál. A további szakmák számára készü-
lő tananyagok ezt követően jelennek meg. 
A gyakorlati jártasság közvetlen megszer-
zése áll előtérben a Lucas-Nülle VOCAN-
TO megoldásnál, és  elsőként teszi lehető-
vé a felhő alapú oktató platform összekap-
csolását a stacionáris oktató eszközökkel - 
ez ebben a formában abszolút egyedülálló 
jellemző. A Kézműipar 4.0 egyik mozgatója 
kétségtelenül a gépjármű szektor. A Német 
Gépjármű Szakma, a gépjármű ipartestüle-
tek csúcsszervezete a 44. szövetségi ülé-
se keretében már múlt ősszel nagyon rész-
letesen foglalkozott az érintett vállalatok 
számára különleges kihívást jelentő digita-
lizációval a "Mi minden műszaki területen 
mesterek vagyunk" mottó alatt. Wilhelm 
Hülsdonk, a Szővetségi Ipartestület meste-
re és a ZDK alelnöke szerint a digitalizáció 
és a hálózatok a szervizek előtt sem állnak 
meg. "Meg kell őriznünk az üzemeink szer-
vizképességét és lehetővé kell tennünk 
számukra a javítási és szervizinformációk-
hoz való hozzáférést".  A jövőben az üze-
meknek magas fokon digitalizált és háló-
zatba kapcsolt járműveken végrehajtott bo-
nyolult szervizfolyamatokkal lesz dolguk, 
hangsúlyozta Hülsdonk. A dolgozókkal 
szemben ezzel kapcsolatban támasztott 
követelményeket a Lucas Nülle teljes mér-
tékben számításba veszi a VOCANTO-val. 
A gyakorlatorientált felépítés, a platformtól 
való függetlenség az aktuális szakismeret 
és egyéni projektek figyelembe vétele mel-
lett, a tudásszint lekérdezésével és 3D-ani-
mációkkal kombinálva - nagyon modern, 
rendkívül hatékony és ebben a formában 
páratlan oktatóeszközt eredményez. Erről 
Holger Schwannecke, a Német Kézműve-
sek Központi Szövetségének (ZDH) főtitká-

ra is meggyőződhetett. Az oktatási környe-
zet és a digitális jelentések további kombi-
nációja az oktatók előtt is egészen új kon-
cepcionális lehetőségeket nyit meg a tan-
agyag leadásánál ill. ellenőrzésénél, és 
megkönnyíti a képzést az üzem számára.  
Az esetleges tanulási hiányosságok így 
közvetlenül felismerhetők és az ipari tanu-
lók üzemi támogatása testre szabható. 
Röviden: "win-win", vagyis egyaránt ked-
vező szituáció az oktatók és tanulók szá-
mára.
A Lucas-Nülle emellett gazdag tapaszta-
latokhoz nyúlhat vissza, melyeket a válla-
lat még az Autós SZAKEMBER-plusz ki-
fejlesztésekor szerzett.  
A VOCANTO esetében ezt kezdettől fogva 
másként oldottuk meg és az oktatókat, va-
lamint a tanulókat már a fejlesztési sza-
kaszban összekötöttük, folytatta  Marhei-
neke. Természetesen a megvalósításnál 
figyelembe vettük a legújabb technológiai 
és didaktikai ismereteket. 

Mivel minden beépített tanfolyam rendel-
kezésre áll a tanévtől vagy a szakmai 
csoportoktól függetlenül, igényekhez 
igazodó tanulás, valamint a "tányér szé-
lén túlra tekintés" valósítható meg, foglal-
ta össze Marheineke. Több száz oktatási 
egység áll már rendelkezésre.
Ezzel összefüggésben arra utalt a Lucas-
Nülle kereskedelmi vezetője, hogy bizto-
san megérné az üzemeknek a szerződés 
megkötése ill. a más oktatási platformok-
nál esedékes licenchosszabbítás előtt 
megismerkedni a VOCANTO lehetősé-
geivel. Véleménye szerint ajánlatos len-
ne és megérné VOCANTO-platformra 
váltani, hangsúlyozta Marheineke. A 
VOCANTO használatához nincs szükség 
előzetes ismeretekre vagy meghatározott 
rendszerfeltételekre. A Vocanto minden 
aktuális böngészővel rendelkező gépen 
fut, függetlenül attól, hogy Apple-termék 
vagy egyéb gyártmány.

Szövetségi Kézműves Konferencia, balról: Dirk Marheineke (a Lucas Nülle GmbH 
kereskedelmi vezetője), Ralf Kutzner (az IG Metall vezetőségi tagja), Brigitte Zy-
pries (MdB, gazdasági és energiaügyi szövetségi miniszter), Holger Schwannecke 
(a Német Kézművesek Központi Szövetségének főtitkára) és Jörg Hoffmann (az IG 
Metall elnöke).
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