TECHNOLÓGIA – TANÁCSADÓ -HYPE
Ipar 4.0 - Valóban egy ipari forradalom közepén vagyunk, vagy az egész
egy túlhájpolt dolog? 2011 előtt ugyanis csak Ipari forradalomról beszéltek
(számozás nélkül), míg napjainkban már Ipar 5.0 vagy akár Ipar 6.0-ról is
DR. TELEKI KÁROLY
Budapest, 2021. január 21.
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„Az Ipar 4.0 a termelési folyamatok olyan szervezését írja le, melynek keretében az eszközök
önállóan kommunikálnak egymással az értéklánc mentén: a jövő egy olyan „okos” gyárát
hozva létre ezzel, amelyben a számítógép-vezérelt rendszerek nyomon követik a fizikai
folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális mását, és decentralizált döntéseket hoznak
önszervező mechanizmusok alapján.”
forrás: Európa Parlament / Policy Department / Economic and Scientific Policy / Industry 4.0 (2016)
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Ipar 4.0 előnyök
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Nagyobb termelékenység

Jobb eszközkihasználtság
Kevesebb élőmunka
Nagyobb rugalmasság

Jobb minőség
Rövidebb átfutási idő
Alacsonyabb működési költség
Jobb munkakörülmények
Kevesebb baleset
Kisebb környezeti terhelés
Nagyobb innováció

Miért bukik el sok technológiai innováció?
•
•
•
•
•

Nincs rá kereslet: 2001 Segway, 5000 USD, Segway tours és pláza biztonsági őrök, hosszú élettartam, bezárás 2020
Kiforratlan: 2007 Windows Vista

Termék, szolgáltatás, alkatrész támogatás hiánya: 2006 Blu-Ray kisebb katalógus, mint DVD. Minőség változó
Megelőzi a korát: GM EV1, 1996-1999, 2200db, Pb majd NiMH akku, 230 km táv, 137 Le, 250-500 USD/hó bérleti díj, akku
Jogi és szabályozási gondok: Google Glass 2013-2015 5Mp/720p, AR, 16GB flash; Napster 1999-2001 80 M felhasználó;
Bluesmart okosbőrönd

•
•
•
•

Drága termék, bevezetés, üzemeltetés: Google Glass 2013 1500 USD; Blu-Ray 2006 25Gb (SL), 50 GB (DL)
Konkurens termékek: LP-CC-CD; CD-MD-DCC; DVD-HD DVD-Blu-ray
Technológiai ugrás: IBM AT 1984, 20MB HDD, 360 kB FDD – CD-ROM 1985, 700MB – SSD

Piaci szövetség hiánya: 1975 VHS-Video2000-Betamax háború, JVC és USA broadcasterek megállapodás.; 1980 CD
Philips-Sony szövetség

Köszönöm, a figyelmet…
Elérhetőségem:
Dr. Teleki Károly
karoly_teleki@hotmail.com
+36-20-327-7686
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TECHNOLÓGIA – TANÁCSADÓ – HYPE
Robotoljanak a robotok! - Szoftverrobotok alkalmazása a
közigazgatásban
A közigazgatás „frontendje”, a magyarorszag.hu és a kormányablakok rendszere egyre több
digitális szolgáltatással várja az ügyfeleket. De motorháztető alatt még nagyon sok helyen
„kézzel hajtják” a rendszereket, a humán interfész még mindig megkerülhetetlen. Vagy
mégsem?

TANÁCS ZOLTÁN
(cím: Sántha György cikke alapján)
Budapest, 2021. január 21.

A közigazgatás digitális szolgáltatásainak a száma az elmúlt években
drasztikusan megnőtt
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A front office mögött azonban még
mindig hatalmas az adminisztrációs
teher
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A közigazgatás még éppen csak elkezdett „rákapni” a robotokra
Banki
backoffice
Szerződéskötés, kockázatkezelés

(Projekt)kontrolling

Adatszolgáltatás
/ migráció

Logisztika

HR
terület

Beszerzés
Pénzügy,
Számvitel
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Az RPA előnyeinek kihasználásához a manuális, alacsonytól közepes
komplexitású folyamatokra érdemes koncentrálni – amelyekből a
közigazgatásban rengeteg van!
Robotizálható folyamatok

Jellemzők

Back Office

Standard folyamatok, néhány
kivétellel

Emberi interakció

Szabály alapú, algoritmizálható
működés

magas

Ismétlődő és gyakori feladatok

Front Office

2x

Legalább 2 rendszert használ

alacsony

Strukturált és digitális adatok

alacsony
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Folyamat komplexitása

magas

Az RPA megoldások (szoftverrobotok) hagyományosan emberi erőforrás
által végzett manuális tevékenységeket váltanak ki
“Robotic Process Automation (RPA)”, vagy robotizálás a speciális célszoftverek használatát jelenti
olyan tevékenységek végzésére melyet rendszerint emberek végeznek.
Képességek
… emberi tevékenységeket “imitál”
létező folyamatokon
… a meglévő infrastruktúrán, a
meglévő alkalmazásokkal dolgozik
minimális beavatkozással

Előnyök
Automatizált
folyamatok 24/7
működéssel

Nem kell az IT
környezetet átalakítani

Kiemelt compliance,
szabálykövetés

Az átlagos végrehajtási
idő kb. 40%-kal
csökkenthető

Kétszámjegyű
hibaszázalék
csökkenés

A folyamati költségek
akár 80%-al
csökkenthetők

… kontrollált működésű
Emberi és robot erőforrások – Szinergia a működésben
► Robotok: ismétlődő, standard, szabály alapú tevékenységek

… egyszerűen működtethető az üzleti
területek és az IT által
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► Ember: döntések, egyedi, ritka folyamatok, kivételek kezelése,

értéknövelő feladatok
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Robotizált folyamat: 1 millió Ft feletti beszerzésekről történő adatszolgáltatás
Excel fájl kiküldése
adatszolgáltató
területek felé
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Excel fájl alapján
ANYK nyomtatványok
legyártása

Excel fájlok
ellenőrzése

ANYK nyomtatvány
ellenőrzése

ANYK nyomtatvány
feltöltése

◼

Minden félévben az
adatszolgáltatók
részére a JFO kiküld
egy Excel fájlt,
amelyben az
értékhatár feletti
beszerzéseket kéri be

◼

Visszaérkezett
Exceleket a JFO
ellenőrzi, szükség
esetén egyeztetnek az
adatszolgáltatókkal
(ellenőrzési pont).

◼

Ellenőrzött Excel
alapján a JFO
korábban kézzel
rögzítette be az
adatokat az ANYK
nyomtatványokban

◼

Elkészült ANYK
nyomtatványok
ellenőrzése
(ellenőrzési pont)

◼

Ellenőrzött ANYK
nyomtatványok
feltöltése az
Ügyfélkapu oldalára

◼

Projekt eredményeként
az Excelbe
magyarázatok
kerültek, támogatva a
kitöltést

◼

Projekt eredményeként
az Excelbe validációs
eljárások kerültek,
segítve az ellenőrzést

◼

Projekt eredményeként
a robot gyárt le az
Excel alapján 3
különböző ANYK
formátumot

◼

Projekt eredményeként
az ANYK által jelzett
hibákat a robot
logolja, így segítve az
ellenőrzést

◼

Korábbi folyamatnak
megfelelően működik
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A folyamat robotizálásával és egyszeri futtatásával a JFO munkaterhelése
jelentősen csökkent (egyszerűsített kimutatás)

20-25 embernap

3 embernap

Erőforrásigény embernapban kifejezve
▪ Excel ellenőrzése
▪ ANYK nyomtatványok generálása*
▪ ANYK nyomtatványok ellenőrzése
▪ ANYK nyomtatványok feltöltése

-85%

Robotizáció előtt

Robotizáció után

Jelen kapacitás-kimutatás nem tartalmazza az adatszolgáltatást megelőző feladatok időigényét (Excel elkészítése, kiküldése).
* A robotizáció előtt csak egyfajta ANYK nyomtatvány készítésére került sor; a robotizáció lehetőséget ad arra, hogy három szükséges típusban
lehessen elkészíteni.
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Összesítve a lehetséges megtakarításokat és kiadásokat, a projekt a 2. év után
hozhat megtakarítást (nem számítva kiterjesztési lehetőségeket*)
Megtakarítás oldal
Felszabadítható kapacitás,
2,3 fő költsége

Ráfordítás oldal
20 millió Ft

1. év

Licence költsége

12 millió Ft

Fejlesztés költsége

18 millió Ft

Üzemeltetés költségei
Költségek összesen

2 millió Ft
32 millió Ft

- 12 millió Ft
Felszabadítható kapacitás,
2,3 fő költsége

2. év és
utána,
évente

20 millió Ft

Licence költsége
Üzemeltetés költségei
Éves költség összesen
+ 6 millió Ft
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*Az így rendelkezésre álló robot licence további plusz folyamatokra is megfelelőek lesz,
a mostani folyamatok csak kb. 25%-t használják fel a rendelkezésre álló kapacitásoknak

12 millió Ft
2 millió Ft
14 millió Ft

10

Ha több folyamatra is kiterjesztjük a robotizációt, már a második év során
megtérül a robotizációs projekt
Megtakarítás oldal
Felszabadítható kapacitás,–
8 folyamatra / év

2021ben

2022
és
utána
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Ráfordítás oldal
931 embernap

Licence, üzemeltetés
költsége

Kb. 30 m Ft

Felszabadítható kapacitás –
további kb. 20 folyamatra / év

1 000
embernap

Belső csapat (3 fő) költsége*

Felszabadítható kapacitás
összesen / év

1 931
embernap

Külső fejlesztés költsége

Kb. 30 m Ft

Felszabadítható kapacitás
költsége összesen / év*

83 millió Ft

Költségek összesen

88 millió Ft

Licence, üzemeltetés
költsége

Kb. 30 m Ft

Felszabadítható kapacitás
összesen / év

1 931
embernap

Felszabadítható kapacitás
költsége összesen / év* **

83 millió Ft

Belső csapat (3 fő) költsége*
Éves költség összesen

28 millió Ft

28 millió Ft
58 millió Ft

Mi lesz, mi várható robot fronton?

11

Mi lesz, mi várható robot fronton?

Licence árak
csökkentése / új
licence modellek
Big Tech robots
Workflow + RPA + AI +
process mining +
integráció

Digital Assistants

Tudatosabb
hozzáállás ügyfél
oldalon

„Robot for every
person”
Nem kell robotot venni –
programozzuk le
Phytonban vagy C#-ben

Több partnerkapcsolat „teki”
cégek között

„Citizen developers”
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„Low code –
no code
robotika”

Mi lesz, mi várható robot fronton?
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Egy biztos: az automatizációra nagy jövő vár, de hogy milyen, az rajtunk
múlik
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