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„A nyomdaipar Litvánia nagykövete a 

világban…”

 Ajándékozz könyvet karácsonyra! – 7 éve futó kampány a köztársasági elnök 

részvételével és védnökségével

 Dalia Grybauskaitė köztársasági elnök

 A nyomdaipari szakmai verseny díjátadó

ünnepségét a Gazdasági Minisztériumban

tartják

„Minden könyvre, nyomdaipari termékre úgy tekintünk, mint az ország 

nagyköveteire. Ők képviselik és népszerűsítik Litvániát a világban.” 

Gintaras Vilda, miniszter helyettes, Gazdasági Minisztérium



Ipar 4.0 a mindennapokban

 Matthew Peacock vállalati tanácsadó, UK

web: www.actkpi.com

email: mpeacock@actkpi.com

 Az Ipar 4.0 legfontosabb alapelvei

 Esettanulmányok kis- és közepes méretű, 

családi vállalkozásoknál az Ipar 4.0 gyakorlati 

megvalósulásáról és működéséről

 A siker kulcsa

http://www.actkpi.com/
mailto:mpeacock@actkpi.com


Mit jelent az Ipar 4.0?

 „Az Ipar 4.0 az az út, amely az online világ és a termelés világának 

egyesülésével jött létre, és amelyen minél gyorsabban kell haladnunk.” 

Angela Merkel, Világgazdasági Fórum, 2015. Davos

 Családi fotók és az Ipar 4.0

 Jellemzők: egyedi termék, felhasználó barát szolgáltatás, online felületek, 

gyorsaság, alacsony ár
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Az Ipar 4.0 alapelvei: eszközök és 

résztvevők összekapcsolódása*

 Mindenki mindenkivel: A folyamatban résztvevő összes eszköz, gép és személy 

kapcsolatban áll és kommunikál egymással az interneten keresztül. A 

kapcsolat nem lehet egyirányú!

 Ez a kapcsolat a termelés folyamatának minden egyes mozzanatára igaz az 

első kontaktustól a kiszállításig

 A szolgáltató/ gyártó, a gyártó partnerei (pl. disztribúció) és a megrendelő 

eszközei is kommunikálnak egymással

 *Szerzők: Mario Hermann (Dortmund), Tobias Pentek (Duisburg), Boris Otto 

(Dortmund) egyetemi kutatók



Ipar 4.0 alapelvei: virtualizáció

 A tényleges termelés teljes folyamata ellenőrizhető és nyomon követhető 

virtuális modelleken és szimuláción keresztül 

 A Mesterséges Intelligencia és az egyéb eszközök segítségével a teljes gyártási 

folyamat lemodellezhető a hatékonyság és az együttműködés érdekében

 Részfolyamatok időbeni tervezése (timing), gépek, alapanyagok 

felhasználásnak tervezése, erőforrások szervezése



Ipar 4.0 alapelvei: decentralizáció, 

adatvédelem mindenek előtt

 Lokális információk helyben történő kezelése és ellenőrzése, amelyek csak 

akkor mennek tovább, ha valamilyen hiba van a folyamatban vagy a 

részfolyamatok együttműködéséhez szükséges

 Az internet központi szerepével megnő jelentősége az adatvédelemnek, 

különösen a megrendelői oldal szemszögéből.



Ipar 4.0 alapelvei: real-time képesség

 Az adatok begyűjtése és feldolgozása valós időben történik, állandóan 

rendelkezésre áll

 Az „okos” termelőüzemben állandóan naprakész információk vannak az 

erőforrások, alapanyagok, eszközök stb. kapacitásáról, így egy új munka 

azonnal elkezdhető

 Amennyiben a termelés folyamán bármilyen fennakadás történik, azonnal be 

lehet avatkozni és módosítani az eredeti gyártási terven

 Fontos: ezekhez az adatokhoz a megrendelő is hozzájuthat, nyomon követheti 

a folyamatokat. Jellemzően elterjedt az internetes vásárlásoknál, pl. 

kiszállítás nyomonkövetése.



Ipar 4.0 alapelvei: szolgáltatás 

centrikusság

 Minden egyes részfolyamat a megrendelő szempontjai szerint kerül 

kialakításra

 A szolgáltatás és a termelés ügyfél központú egyesítése

 Nyomdai szakmai sztenderdek pl. a megrendelés folyamatában

 Közérthetőség – egy nyomdai megrendeléshez nem kell nyomdai végzettség

 A legtöbb grafikus, megrendelő még életében nem járt nyomdában!



Ipar 4.0 alapelvei: Plug and play

 A rendszerek egyes elemei modulként cserélhetőek, hozzáadhatóak vagy 

elvehetőek, anélkül, hogy az egész rendszert újra kelljen építeni vagy 

programozni.

 Főként a különböző  szoftverek és rendszerek kompatibilitása fontos. Tipikus 

példa az Android és Apple szoftverek egyforma kezelhetősége, elérhetősége 

applikációkban.



Ipar 4.0 alapelvek a mindennapokban

 1. CÉG: tulajdonosi irányítású 50 fős nyomda. 
Legjellemzőbb termék típusok: kis példányszámú könyvek 
és folyóiratok. Kapacitás: napi 2000 megrendelés és 
naponta 6000 könyv nyomtatása.

 A cég „átprogramozása” során 3 főállású IT szakembert 
vettek fel, akik a fenti elvek mentén dolgozták ki a céges 
rendszereket. A sikerüket alapvetően annak tudják be, 
hogy állandó a munkaerő továbbképzése, illetve 
folyamatosan fejlesztik a szoftveres kapcsolatot a termelő 
gépekkel

 2. CÉG: 1932-ben alapított, szintén 50 főt foglalkoztató 
családi vállalkozás. Fő termék profiljuk: kereskedelmi 
kiadványok.

 A fejlesztés során elsődlegesen az automatizációra
helyezték a hangsúlyt, bár ennek a folyamatnak még az 
elején vannak. Itt is kiemelt a dolgozók folyamatos 
képzése, fejlesztése.



A változás kulcs elemei

 Annak megértése, hogy a megrendelő mit tekint valódi hozzáadott értéknek. 

Sokan hangoztatják, de kevesen alkalmazzák!

 Teljes munkafolyamat feltérképezése, elemzése és felépítése. Ebbe a cég 

összes alkalmazottját be kell vonni.

 Célzott technológiai fejlesztés,

rendszerben gondolkodás. Komoly 

IT beruházás!

 Rendszeres felülvizsgálat a résztvevők

bevonásával.



A következő lépések

 A nagy gépgyártóknak és szoftver fejlesztőknek össze kell hangolniuk a 

fejlesztéseiket, illetve közösen együttműködve fejleszteniük rendszereiket

 Az internet termelési célú használata miatt még fokozottabb figyelmet kell 

fordítani az adatok védelmére.

 www.actkpi.com

 +1 lépés:

A kép a 2017. évi jubileumi Nyomdaipari 

termék verseny díjátadóján készült 

http://www.actkpi.com/

