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ActiveAssist

Rózner Lajos
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ActiveAssist

Felgyorsult fejlődés

2020
50 Mrd.

csatlakozott
termék

2020
7 Mrd. 

csatlakozott 
ember

1995
40 millió

csatlakozott
ember

1997
6 millió

számítógép
az interneten
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ActiveAssist

Termékek és szolgáltatások hálózata

Industry 4.0

Smart Grid

Smart Home

Smart Building

Smart Mobility



DCHU/MKT |    

© Bosch Rexroth AG 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
5

ActiveAssist

Industry 4.0: Kihívások

Diszruptív üzleti modellek

Társadalmi viselkedés

24/7 szerviz elérhetőség

Rövid termék-életciklus

Rövid szállítási határidő

Egyedi igények

Változó piac
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ActiveAssist

Industry 4.0: Előnyök

VersenyképességHatékonyságRugalmasság és 

gyorsaság

 Alacsony termelési 

költségek

 Innovációs 

lehetőségek

 A telephelyek 

jövőjének biztosítása

 Optimalizált folyamatok 

és raktárkészlet az 

átlátható értékteremtési 

láncnak köszönhetően

 Magas rendelkezésre 

állási potenciál, a 

gyártásból származó 

információk elemzése 

alapján

 Vevőközpontúság,     

egyénre szabott termékekkel

 Hatékony és méretezhető 

termeléskapacitás, 

köszönhetően a nyitott 

szabványoknak, a magas 

fokú modularitásnak és a 

hálózati kommunikációnak

 Hálózatba kapcsolt gyártás a 

különböző termékvariációk 

kezelése érdekében
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ActiveAssist

A jövő gyáregysége: Hálózatba kapcsolt és rugalmas

Customer 

Order Order received and 

Production initiated
Virtual 

Representation

Self-Guiding 

Product

Transparency

Delivery to 

Customer

Virtual 

Representation

Predictive 

Maintenance

Worker Assistance 

Systems

Real-Time 

Information 

Exchange
Comprehensive Value 

Creation Network
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ActiveAssist

Gyáregység átalakítás (Lohr, Németország)

Gazdaságos

Flexibilis

Versenyképes

Kihívás

Sok 
termékvariáció

Változó 
gyártási igény

Eredmény

Shop floor
vizualizáció

Megnövekedett 
termelékenység

Minimalizált készlet
Operátor támogatás
Zero átállási idő

Vertical / horizontal connectivity

Papírmentes egyeztetés
Megnövekedett 

hatékonyság
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ActiveAssist

 Szoftveres vezérlés

 Automatizált rendszerek 

fejlődése

 Megoldások 

gyártástervezéshez és 

vezérléshez

Az ipar fejlődése

Analóg információ-

feldolgozás, vezérlés

(pl.:vezérlőkártya)

 Szerelősorok

 Mechanikus vezérlés

 Gőzhajtású gépek

Industry 1.0 Industry 2.0 Industry 3.0 Industry 4.0

Első ipari forradalom

Gépesítés

Második ipari forradalom

Elektromos rendszerek

Harmadik ipari forradalaom

Digitális rendszerek

Negyedik ipari forradalom

Hálózat / Internet

 Hálózatba kapcsolt 

komponensek és gépek

 Internet standard 

alkalmazása

 Optimalizáló rendszerek
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ActiveAssist

Az ipar fejlődése

Analóg információ-

feldolgozás, vezérlés

(pl.:vezérlőkártya)

 Szerelősorok

 Mechanikus vezérlés

 Gőzhajtású gépek

Industry 1.0 Industry 2.0

Első ipari forradalom

Gépesítés

Második ipari forradalom

Elektromos rendszerek
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ActiveAssist

Az ipar fejlődése

Industry 4.0

Negyedik ipari forradalom

Hálózat / Internet

 Hálózatba kapcsolt 

komponensek és gépek

 Internet standard 

alkalmazása

 Optimalizáló rendszerek

 Szoftveres vezérlés

 Automatizált rendszerek 

fejlődése

 Megoldások 

gyártástervezéshez és 

vezérléshez

Industry 3.0

Harmadik ipari forradalaom

Digitális rendszerek
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ActiveAssist

Industry 4.0
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ActiveAssist
Kihívások

 Termékvariációk megnövekedett 
száma és igénye

 Kis szériás gyártás

 Teljes mértékben azonosított 
termék és munkadarabok

 Operátor vezérlés, irányítás

 100% minőség
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ActiveAssist

Smart munkaállomás = 100 % Minőség

 Összeköti az embert, a munkadarabot és  

az egész folyamatot

 Teljes mértékben azonosítja az elemeket, 

eszközöket és támogatja az operátort a 

termékvariációk összeállításában 

 Az összes releváns információ az operátor 

rendelkezésére áll, amelyek megjelenítése 

konfigurálható

 Felügyeli a folyamatot és probléma esetén 

jelez, beavatkozik

 Bővíthető (moduláris felépítés)
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ActiveAssist
Előnyök

 All-in-one megoldás: Szabadon konfigurálható, 

bővíthető és könnyen integrálható, gyors betanítás

 Interaktív: Operátor támogatás, irányítás és 

kommunikáció az intelligens rendszer és 

alkotóelemei segítségével

 Industry 4.0 kompatibilis: Nyílt szabványok és 

bővíthető hardware, MES / ERP kompatibilitás

 Ergonómia: RFID azonosítás, Operátor specifikus 

beállítások (pl.: nyelv), ismeret és jogosultságok 

ellenőrzése illetve átvétele
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Köszönöm a figyelmet!

Rózner Lajos


