#HowToRobot
Connecting the World of Robots

A #HowToRobot egy nemzetközi robot központ, amely az európai
ipart segíti abban, hogy sikeres legyen automatizálásban
A központ online hozzáférést biztosít már bevált automatizálási struktúrához és a világ
legnagyobb robot beszállítói hálózatához.
Az automatizálás és a robotok ma már az európai ipar kulcsfontosságú részei ahhoz, hogy fenntarthassák az előnyüket az ipari
versenyben. De hogyan biztosíthatjuk, hogy egyre több európai gyártó vállalat réesze legyen ennek az átalakulásnak – és hogyan
tudjuk mindezt profittá alakítani?
A karantén időszak megmutatta, hogy a vállalatok készen állnak a digitális együttműködésre, akár az országhatáron túl is. Ezt
a trendet folytatva, a #HowToRobot összehozza a gyártókat és a robotizálással foglalkozó cégeket online – segít abban, hogy
megtalálják az üzleti növekedési lehetőségeket a potenciális automatizálás útján.

Kik a tagjaink és mit kapnak a tagságért cserébe?

Gyártók

Robot és Automatizálási beszállítók

.... illetve más vállalatok akik automatizálni szeretnének

Gyártók, integrátorok, disztribútorok, tanácsadók

•

Hozzáférés már bevált automatizálási

•

struktúrához, hogy segítse a tervezést és a
robotizálási projekt végrehajtását sikeresen
•

•

robot suppliers
•

Globálisan több mint 9000 robotizálással és
automatizálással foglalkozó cég áttekintése

•

Membership of a growing sales network for
Display of standard solutions and
engineering expertise online

•

Személyre szabott partnerkereső a megfelelő

Automatic matchmaking with relevant
customers online

beszállítókkal

•

Listing in the global Robot Directory

Tervező eszközök a pozitív üzleti terv elkészí-

•

Discovery of business partners for export

téséhez az automatizálási beruházásokhoz

Hogyan profitál az ipar az automatizálási struktúrából?
Nagyon sok szempontot figyelembe kell venni az automatizálás tervezésekor, például:
•

Mely automatizálási projekt hozza a legtöbb értéket a cégemnek?

•

Honnan tudom, hogy megéri-e a beruházás?

•

Hol találom meg a megfelelő megoldást – és hogyan kapok korrekt ajánlatot?

www.HowToRobot.com | member@howtorobot.com
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Az Automatizálási Struktúránk eszközt ad a kis és közép vállalkozások kezébe, folyamatokat és sémákat melyek megválaszolják a
fenti kérdéseket – és biztosítják, hogy az automatizálási törekvések megérik a fáradtságot.
A struktúrát független tanácsadók dolgozták ki a tapasztalataik alapján, melyeket a rendkívül sok automatizálási projekt során
különböző cégekkel való sikeres együttműködésük során szereztek.
A struktúra használatával a gyártók követik a bevált utat az automatizálási folyamat alatt:

ELŐKÉSZÍTÉS

TERVEZÉS

BESZERZÉS

Remote Automation Assessment

Robot Investment Calculator /

Robot Directory / Robot Könyvtár

/ Távoli Automatizálási Felmérés

Robot Beruházás Kalkulátor

– Több mint 9000 beszállító globálisan

– Szakértő segítség, hohgy felfedezzék

– Reális becslés arról, hogy nagyjából

a rejtett automatizálási lehetőségeket

mennyibe kerül a megoldás

Robot Potential Finder

Robot Readiness Assessment /

– Standard robotizálási és

Robot Potential Finder / Robot Potenciál

Robot Készenlét Felmérés

automatizálási megoldások áttekintése

Kereső

– A szervezetben rejlő kompetenciák
illetve, kompetencia hiányosságok
felmérése/ kiértékelése
Under development

Robot Marketplace / Robot
Piactér

Tender Portal / Tender felület
– Személyre szabott igények alapján
összeállított partnerkeresés (RFI)
Standard contract / Standard
szerződés
– Sablon szerződés, hogy segítse a

Mi is az a #HowToRobot?

helyes szállítási feltételek meglétét

A #HowToRobot a világ első digitális robot központja. Segíti a vevőket az
automatizálás tervezésében és a sikeres végrehajtásában, emellett összeköti

Under development

őket a megfelelő beszállítókkal.
Jelenleg megtalálható a #HowToRobot oldalon:
•

Globális könyvtár több mint 9000 robot beszállítóval, integrátorral, gyártóval, viszonteladóval és tanácsadóval.

•

Eszközök, melyek segítségével a cégek felismerik, megtervezik és végrehajtják az automatizálási projekteket, üzleti tervet
készíthetnek stb.

•

Standard robotizálási és automatizálási megoldások piactere.

•

Tender felület a vevők számára, ahol személyre szabott megoldást kereshetnek (Információkérés, RFI) és a beszállítók
reagálhatnak erre.

A #HowToRobot a robot és automatizálási beszállítóktól független tulajdonú, illetve ezektől függetlenül működik. Célunk,
hogy biztosítsuk az átláthatóságot, illetve a korrekt versenyhelyzetet. A platformon keresztül indított, bonyolított projektekből
nem kapunk jutalékot.
www.HowToRobot.com | member@howtorobot.com

