
Beltéri helymeghatározás 

és hangvezérelt

árumozgatás mint Ipar 4.0 

megoldások



30 év   5 ország   1 csoport

Az IBCS Hungary

― IBCS cégcsoport 

tagja

― 30 éves nemzetközi 

tapasztalat

― 25 év magyar piaci 

tapasztalat

― Speciális iparági 

tudás az azonosítás 

technika területén

― Megbízható 

rendelkezésre állás 

― Minőségi hardverek 

és szoftverek



A változások sebessége a jövőben tovább gyorsul. 
Az azonnaliság kulcsszóvá vált. 



„Mission-Critical” szemlélet

Az általunk telepített megoldások hibatűrése sokszorosa egy otthoni

rendszerének. Hiba esetén gyakorlatilag zavartalan működés lehetséges.



Megoldásaink elektronikusak:

― gyorsabbak

― pontosabbak

― költséghatékonyabbak

― környezetkímélőbbek, 

mint a papír alapú megfelelőik.

Rendszert viszünk az elképzeléseibe



Mi az Ipar 4.0 ?

• a valós és virtuális valóság korábban nem létező integrációját 

alapulva a termékek teljes életciklusában az egész értéklánc új 

szintre emelt szervezését, szabályozását valósítja meg.

• individualizálódó ügyféligények

• termék tervezésétől az újrahasznosításig

• minden információ valósidejű rendelkezésre állása

• az értéklánc objektumainak hálózatba kapcsoltsága (IOT), a 

képesség, hogy ezekből az adatokból minden időpontban az 

optimális értékfolyam meghatározható legyen.



Digitális ikerpár, IOT

• a fizikális meglévő Ipar 4.0 rendszerek legtöbbjének fontos 

jellemzője, hogy minden esetben létezik annak digitális ikerpárja.

• a digitális iker a valós rendszer „cyber” térben történő 

leképezése, a valós rendszeren telepített és összekapcsolt 

végtelen számú szenzor segítségével,

• a szenzorok megfelelően kapcsolat hálózatát hívjuk IOT-nek,

• az IOT használatával a digitális ikerben Gyújthetők, 

Elemezhetők, Optimailzálhatók és Megoldhatók a problémák a 

valóság „megzavarása” nélkül

• a digitális ikerben megoldott problémák valamilyen alrendszer 

vagy esetleg maga az IOT segítségével pedig 

„visszaültethetőek” a valós, fizikai ikerbe, megoldva, 

optimalizálva a korábbi problémát



Valós idejű

beltéri 

helymeghatározás

Real Time Location

System (RTLS)



Hagyományos raktár



RTLS – Real Time Location System

Valós idejű helymeghatározó Rendszer

• IOT szenzorok

• UWB technológia mint IOT hálózat

• SenseMap = Digitális Iker



Hardver 

komponensek

UWB szabványos adatátviteli technológia

IEEE 802.15.4–2011 szabvány, TDoA alapú technológia,

3-7 Ghz működési frekvencia, UWB jelek

Szoftver komponens 

RTLS szerver = Lokalizációs szerviz + 

Adatbázis + Vizualizációs szerver +

API szerviz külső rendszerek felé

Ipar 4.0 megoldás

A vizualizáció segítségével real-time létezik a valóság 

kiberfizikai hasonmása. A beavatkozás lehetősége 

adott.

Mit jelent az RTLS ?
Valós idejű helymeghatározási 

rendszer



RTLS 
Real Time Location System

Valós tér



RTLS 
Real Time Location System

Kiber tér



RTLS 
Real Time Location System

Ipar 4.0 megoldás



RTLS a gyakorlatban

Rapid technológiai 

fejlődés

Precíz, robusztus, 

könnyen telepíthető 

RTLS-k jelentek 

meg az elmúlt 5 

évben a vállalat „4 

falán belül”, melyek 

segítségével 

kimagasló és új 

távlatokat nyitó 

logisztikai 

fejlesztési 

lehetőségek nyílnak 

meg előttünk. 

Pontosság

30 cm körüli 

pontosság lehetővé 

teszi az áruk, 

logisztikai eszközök, 

emberek on-line 

követését, így 

azonnali reakciók 

lehetségesek egy-

egy logisztikai 

folyamaton belül. 

RealTime 

információk

A technológiára alapozott 

információk, és jól 

átgondolt funkcionalitás 

óriási értéket nyújthatnak 

egy korszerű vállalkozás 

számára, - akár a 

vállalkozás működésének 

és folyamatainak 

fokozása vagy éppen 

annak egyszerűsítése 

szempontjából is. 

Új távlatok

Továbbfejlesztett és 

tájékozottabb 

döntéshozatal, gyorsabb 

és hatékonyabb 

információ -elosztás és -

reagálás, átláthatóság,  

hatékonyabb működés, 

költségcsökkentés és 

így az ellátási lánc 

további szereplőinek 

nyújtott új dinamikus 

ajánlatok . 

ÜZLETI ELŐNYÖKLOGISZTIKA 4.0 TECHNOLÓGIA



Hogyan csökkentheti az RTLS a költségeket és 
növelheti a termelékenységet? 

Munkavállalók 

biztonságának növelése, 

tudatos környezet 

megteremtése. 

A leállás megszüntetése, 

az egészségügyi 

kockázatok csökkentése 

és az életmentés 

felgyorsítása. 

Alkalmazottak 

követése

A technológia teljes, valós 

idejű láthatóságot nyújt a 

készleten pontossággal, 

megbízhatósággal és 

méretezhetőséggel, ipari 

körülmények között.  

Raklapok, szerszámok, áruk 

valós idejű követésével 

maximalizálni lehet az 

eszközök kihasználását és 

optimalizálni szerepüket a 

logisztikai folyamatban. 

Áruk 

követése

Anyagmozgató gépek nyomon 

követése világszerte segíti a 

vállalatokat a nagyobb 

hatékonyság, nyereségesség 

és biztonság elérésében. 

A targoncabalesetek 

megelőzésétől, az útvonal és 

a raktár optimalizálásán át a 

targoncák kezelőinek 

továbbképzéséig gyors, 

alacsonyabb karbantartási 

költségeket biztosít a 

technológia.

Targoncák

követése



RTLS fizikai elemei

(Tag –ek és antennák alias IOT szenzorok)

Piccolino tag

IMU tag

Anchor (RTLS antenna)





Digitális ikerpár



RTLS virtuális elemei

(Digitális iker)



RTLS Digitális iker vizualizáció



A rövid átfutási idő kritikus tényező a „megrendelésre gyártó” 

gyártási modellekben. 

Nyomon követheti az összes eszközt, és valós időben megtalálja 

azok pontos helyét a raktár virtuális térképén. 

A jelenlegi papírmegrendeléseket felváltják az azonos 

információkat hordozó digitális munkarendelések, azonban a 

használt érzékelők alapján valós idejű helymeghatározási és 

egyéb adattípusokkal bővítik ki őket. 

RTLS segítségével megszüntethetők a pazarló tevékenységek 

és egyszerűsíthetők az ellenőrzések. 

Digitális 

munkarendelések 

esetében - eszközök 

valós időben történő 

keresése



A virtuális zónák alkalmazásával tetszőlegesen létrehozhatunk eseményvezérlőket.

A zónákba be / kilépő alkalmazottak / anyagmozgató gépek / áruk eseményeket 

indíthatnak / állíthatnak le.

Virtuális ZÓNÁK 

alkalmazása – mint 

folyamat triggerek



A virtuális zónák alkalmazásával tetszőlegesen létrehozhatunk eseményvezérlőket.

A zónákba be / kilépő alkalmazottak / anyagmozgató gépek / áruk eseményeket 

indíthatnak / állíthatnak le.

Virtuális ZÓNÁK 

alkalmazása – mint 

folyamat triggerek



Készletkezelés

alkalmazott 

követéssel 

kombinálva



E-KANBAN 

megoldások



Automatikus 

szerszámcsere / 

beállítás



Raktári biztonság



RTLS Digitális iker vizuális probléma 

feltárás, elemzés, megoldás…



Hangvezérelt

Árumozgatás

Voice Picking



Szabad kéz, szabad szem

Hangalapú kiszedési technológia 

Voice Picking

Közvetlen kapcsolat ember és gép között

A munka van fókuszban



Hangértés, hanggenerálás

• Hangot ért a gép

• Szöveget fel tud olvasni

• Magyarul is tud

• Hang digitalizáció + Virtuális folyamatábra



Egy termékcsalád, egy rendszerszemlélet

ugyanolyan akkumulátorral, töltővel és egyéb kiegészítővel

A hangvezérlés 3 terminálja

normál, szkennerrel, csatolófelülettel



Jobb hangfelismerés és 

zajszűrés a SoundSense™

Technology segítségével

Normál és hűtött raktári 

körülményekre is

Még kényelmesebb viselet 

SRX2 - a Vocollect’s vezeték nélküli 

mikrofonos fejhallgatója



Más folyamat

Műveletek időben átlapolódhatnak





Tapasztalati eredmények

• Pontosság: 1 hiba / 1000 szedés: 99,99%

• Teljesítmény növekedés átlag: 10-30%

• 50%-al rövidebb betanulási idő

• Kisebb karbantartási költségek

• Munkabiztonság növekedése

• Egyéni teljesítménymérés

• Megtérülés tipikusan

9…12 hónapon belül!



Elégedettebb munkatársak



Menedzsment

VoiceLink felhasználók kiválaszthatnak 

munkatársakat az egyik régióból és 

hozzárendelhetik egy másik régióhoz, hogy ott 

folytassák a munkát és korábban végezzenek



Voicelink - funkciók és régiók

•KISZEDÉS

•BETÁROLÁS

•FELTÖLTÉS

•BOLTRA SZEDÉS

•KIADÁS

•GYÁRTOSORI KISZOLGÁLÁS

•CIKLUS SZÁMOLÁS

Funkciók

• Szárazáru

• Mélyhűtött

• Gyártás

Régió

• Szárazáru

Régió

• Mélyhűtött

• Gyártás

Régió

• Szárazáru

• Mélyhűtött

• Gyártás

Régió



Riportok – előre definiált és testre 

szabható

Szállítás menedzsment
Túra szervezés sorrendben és időben

Túra szervezés elemzése

Döntés támogatás, hogy időben készüljön el a szállítmány

Még hátralévő munka szervezése
Becsült hátralévő idő

Kiszedett/szedésre váró áruk 

Munkaerő szervezés
Rendelkezésre álló munkaerő

Rendelkezésre álló idő

Munkaerő eloszlása a régiók között



WMS Developed 

Project Logic

Konnektorok a cég rendszereihez

VoiceLink or Partner

App. Middleware Direct Interface

WMS

VIO API

VoiceLink or 

Partner Task

Business Logic / 

Back-end Workflow

Process Logic / 

Operator Dialogue

VoiceCatalyst

(VoiceClient)

VoiceCatalyst

(VoiceClient)

VoiceCatalyst

(VoiceClient)

Voice Interface Objects

VoiceLink or 

Partner Task

Customer Specific 

VoiceApp

PROCESS

INFRASTRUCTURE



Corwell referencia: logisztikai adatok

• 7000 m2 raktárterület

• 6-23 óráig működő raktár (60-65 fő)

• Több, mint 1 000 sor beérkező tétel / nap

• 8-10 000 sor rendelés / nap

• Rendelésfelvétel 16-17 óráig

• 24 órás kiszállítási határidő

• Több, mint 21 000 cikkszám



Corwell referencia: Vocollect projekt

• A Vocollect rendszer az első perctől kezdve 

tökéletesen működik!

• Ugyanekkora létszám, ugyanannyi idő alatt több, 

mint 60%-kal több rendelést lekezel

• Szállítási hibaarány 0,007%

• Gyors, 1-2 óra betanulási idő

• Hatékony, mert a kollegák nem tudnak beszélgetni

• Támogatott feladatok: komissiózás, betárolás 

polcban és targoncával, leltározás



Speciális felhasználási területek


