
 

 

Kedvezményezett neve:  

AutSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorciumvezető) 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag) 

Projekt címe: „Mesterséges intelligenciával támogatott termelésirányítás” 

A támogatás összege: 457.893.150, - Ft 

A támogatás mértéke: 64,070524% 

A Projekt tartalmának bemutatása: Az árérzékeny kis- és középméretű gyártó vállalkozások (KKV-k) gyakran 

nehezen találnak olyan szoftvertermékeket, melyek hatékonyan támogatni tudják a szervezési és termelési 

folyamataikat. A nagy szállítók vállalatirányítási és gyártástámogató rendszerei túl drágák és komplexek a KKV-k 

igényeihez és képességeikhez. E rendszerek kiterjedt, magas integráltságú és szinte teljes mértékben digitalizált 

technológiájú termelőüzemek részére kerültek kidolgozásra. A projekt során kifejlesztésre kerülő termék olyan 

korszerű, gépi tanulással és üzleti intelligenciával támogatott komponenseket nyújt, melyek a KKV szektor igényeit 

kívánja kielégíteni. A termék a gyártó szektorban működő hazai és nemzetközi piacon tevékenykedő KKV-knak 

készül. Több ágazat hasznosítani tudja, de elsősorban a gép, szerszám- és berendezés gyártás, az összeszerelő 

ágazat, az élelmiszeripar és a bútorgyártás a megcélzott ágazat.  

Fő motivációnk a KKV szektor gyártási folyamatai digitalizálásának elősegítése a KKV szektorhoz illeszkedő 

költségszínvonalon. A támogatott folyamat lefedi a megrendelés beérkezését, a rendelés ERP jellegű rendszerben 

történő érkeztetését, az ERP rendszer által a gyártás ütemezését, azaz a megfelelő gyártósorhoz rendelést, azon 

belül az időbeli ütemezést és a gyártó cella szintű ütemezést. Továbbá, lefedi a gyártási folyamat monitorozását, 

beleértve a tesztelési, operátor kiképzési és karbantartási folyamatokat is, azaz biztosítja a teljes folyamat 

transzparens követhetőségét. A folyamat során gyűjtött adatok elemzése áttekinthetővé teszi a megrendelés 

fogadásától a kiszállításig a gyár áteresztő képességét, azonosíthatóvá válnak a szűk keresztmetszetű pontok, és 

optimalizálhatóvá válik a folyamat. Azoknál a KKV-knál jelentkezik a legnagyobb igény a megoldás iránt, ahol 

még nem rendelkeznek a gyártáshoz kapcsolódó ERP rendszerrel, vagy a gyártási folyamatok ERP integrációjával. 

A megoldás integrálja a megrendelés-teljesítés-számlázás és gyártás folyamatokat, ugyanakkor illeszthető lesz a 

készletgazdálkodáshoz is.  

A megoldás kiemelt célja és egyben előnye, hogy egyszerű és átlátható folyamatokat teremt a KKV szektorban 

működő hazai és külföldi ipari szereplők számára. A modulok kamera alapú selejtdetektálást, gyártósort 

monitorozó rendszer integrációt, ezekre épülő üzleti intelligencia támogatta riportok és analízisek létrejöttét, 

valamint ezen folyamatokhoz ún. kiterjesztett valóság alapú vizualizációt is tartalmaznak. A gépi tanulással 

támogatott vállalatirányítási modulok predikciókkal és rejtett összefüggések felfedezésével segítenek a 

nyersanyagellátás és a gyártás tervezésben. Mivel a hazai Mesterséges Intelligencia koalíció elnökségének 

munkájában konzorciumunk tagja, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke is közvetlenül 

részt vesz, ez biztosítja, hogy munkatársaink folyamatosan aktívak a piaci szereplők számára hatékony, 

méretgazdaságos MI megoldások és eszközök területén. A kidolgozásra kerülő megoldás a gyártó KKV-k 

igényeihez illeszkedően mintapéldája tud lenni a hazai MI törekvéseknek és megcélzott eredményeknek. A projekt 

hasznosulását tekintve pedig fontos, hogy a technológia gyakorlati tapasztalatai tovább erősítik a BME 

tudásbázisát, ahol nem csak az oktatásba kerül be – ezzel olyan mérnökök képzését támogatva, akik a legújabb 

technológiákat készségszinten ismerik és alkalmazzák –, hanem az egyetem számos ipari partnere is közvetlenül 

juthat gyakorlati ismeretekhez, ezáltal növelve versenyképességét, és bővítve piaci potenciálját nemzetközi 

területeken is. A termékünk kidolgozásához agilis módszertant használva, a részeredményeket a KKV-kkal 

folyamatosan egyeztetve és a véleményüket kikérve, valamint a projekt utolsó fél-egy évében tesztüzemként 5-6 

kiválasztott KKV-nél a terméket futtatva készülünk fel a projektet követő évi 24-30 db rendszer telepítésre és 

bevezetésre. 

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31. 

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00263  


