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IPAR 4.0

A vállalaton belül ki ösztönzi az ipari digitális 
átalakulást?

A beltéri nyomkövető szolgáltatásokat használó digitalizációs projektekről szóló párbeszédet vezető 
személyek leggyakrabban ezen 10 szerepkört töltik be. Hogyan vesszük ezeket az adatokat? Összegyűjtöttük 
azon személyek e-mail címét, akik az elmúlt három évben felkerestek bennünket, és a LinkedIn segítségével 
megkerestük és csoportosítottuk az általuk betöltött szerepköröket.

Melyek a leggyakrabban igényelt beltéri nyomkövető szolgál-
tatások? És mely szolgáltatások valósulnak meg ténylegesen?

Várakozások vs. valóság
A    

 
  

Tekintse meg a leggyakrabban igényelt használati eseteket, és hasonlítsa össze őket a ténylegesen meg is 
valósított használati esetek arányával. Kielemeztük az elmúlt három évben hozzánk beérkező összes igényt (a 
bal oldali grafikon az igényelt használati esetek százalékát mutatja), és összegeztük a ténylegesen 
megvalósított projekteket (a jobb oldali grafikon a megvalósított használati esetek százalékát mutatja), hogy 
össze tudjuk hasonlítani a csak igényelt eseteket és azokat, amelyek ténylegesen bekerültek a projektbe.

MELY használati esetek eredményeznek bizonyítottan befektetési hozamot (ROI-t) az ipari szektorban?

Használati eset: Anyagáramlás
Ipar: Gépjárműipar
Teljesítés: IBCS Hungary

50% 15% 

47% 81% 
Használati eset: Munkavállalói biztonság
Iparág: Energia
Teljesítés: Proietti Tech

19% 19% 
Használati eset:
Villástargonca-nyomkövetés
Iparág: Élelmiszer/Italok
Teljesítés: ICZ 

rövidebb átfutási idő
(6 óra helyett 3 óra)

kevesebb munkaerő a kevesebb
rutinmunkára

gyorsabb hozzáférés a sérült 
személyhez (átlagérték)

kevesebb jogosulatlan hozzáférés a 
zónákhoz

növekedés a raktár 
kihasználtságában

javulás a rendszer üzemidejében az RFID 
rendszerhez képest (UWB: 99% vs. RFID: 80%)

14 1 
Használati eset: eKanban
Ipar: Gépjárműipar 
Teljesítés: CEIT 

hónapos megtérülési időszak munkavállalóval kevesebb műszakonként a 
kisebb mennyiségű rutinmunkának
köszönhetően

100% 3D  

10%  20% 
Használati eset: Flottanyomkövetés
Iparág: Gépjárműipar 
Teljesítés: CEIT 

Használati eset: Munkavállalói biztonság
Iparág: Olaj és gáz
Teljesítés: ConnectUs Services 

10× 
gyorsabb összegyűjtés
(120 perc helyett 12 perc)

másodperc szükséges a kiürítési listák 
kiadásához (8 perc helyett 1 másodperc)

minőségi adatok és állapotfrissítés 
a termékek  

helyadatok (Z-tengely)

kisebb megtett távolság az optimal-
izált villástargonca-navigációnak 
köszönhetően

növekedés a raktár kihasználtságában

Használati eset: Anyagáramlás
Ipar: Kábelezés
Teljesítés: Mazny projects 

hónapos megtérülési időszak hónapos telepítési idő

1 
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Hogy néz ki a beltéri nyomkövető digitalizációs projektek szokásos ütemterve?

Tudjon meg többet ezekről a használati esetekről a következő weboldalon: www.sewio.net

Használati eset: Minőségirányítás
Iparág: Gyártás 
Teljesítés: QUALIGON

Karbantartás és támogatás

Ugyanazon infrastruktúrát
kihasználó további használati 
esetek azonosítása

Projekt kivitelezése

Tréning

Végleges költségvetés

Bemutatás/pilot

Helyszíni felmérésProjekt felfedezése
(technikai és üzleti)

Projektkvalifikáció Költségbecslés RTLS megtervezése

Projekt felfedezése, tervezés és bemutatás Kivitelezés
Proaktív gondoskodás 
és jövőbeli tervek

1—2 hónap 1—3 hónap

Projektmenedzser

Vezérigazgató

Technológiai vezető

Ügyvezető igazgató

Üzletfejlesztési menedzser

Elemző

Tulajdonos

Informatikai igazgató

Informatika menedzser

Egyéb

Tanácsadó 17%

16%

14%

10%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

15%

36.2%

1.4%

1.1%

23.2%

8.3%

3.3%

1.4%

25%

24.3%

N/A

N/A

18.9%

8.1%

2.7%

2.7%

Teljesített

40.5%

Igényelt

Munkavállalói
biztonság

Drónok

Hajók

Villástargonca-/
flottanyomkövetés

Kutatás

Eszközök nyomon
követése

Áruszedés + AR

Eszköz-/anyag-/
termékáramlás


