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Célom

1. Bemutatni, az innováció segítő erejét,
2. Jelezni, az eddigi erőfeszítés nem elég,
3. Bemutatni egy magyar kkv. intézkedését  3. Bemutatni egy magyar kkv. intézkedését  

az Ipar 4.0-ra,
4. Rádöbbenteni, most igazán az innováció 

széles körű értelmezése segíthet!



INNOVÁCIÓBÓL származik:

gazdasági 

USA, 
Nyugat-
Európa

Magyarországon

Az innováció hozama!

gazdasági 
növekedés

70-75%-a

Európa

42-43%-a

Farkas József2017. 04. 25.



Innováció/gazdasági előny 

Farkas József2017. 04. 25.



Innováció fejlesztési költség / árbevétel

2017. szeptember 11.



INNOVÁCIÓ VERSENYÁRON

EGERBŐL, TÖBB MINT 40 ORSZÁGBA
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Mit is várnak tőlünk a külpiacon?

1. Folyamatos innovációt, új termékeket
2. A multi minőséget
3. A multi szolgáltatást (marketing, oktatás, 

Farkas József

3. A multi szolgáltatást (marketing, oktatás, 
szerviz, támogatás, utaztatás, stb.,)

4. Rugalmas kapacitás növelést, 
5. Gyors kiszolgálást, 
6. Mindezt OLCSÓN, hosszú fizetési hi-vel, 

hiszen te nem Svájci/Német/USA -beli, hanem 
MAGYAR vagy !!!!!!!!!! 



Sanatmetal története



Az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat):
Oslo kézikönyv harmadik kiadása
30 ország szakértői vettek részt.

Innováció fogalma

-új vagy jelentősen javított termék,
-új vagy jelentősen javított eljárás,-új vagy jelentősen javított eljárás,
-új marketing módszer bevezetése,
-új szervezés-szervezeti módszer 
bevezetése,

az üzleti gyakorlatban, munkahelyi 
szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban !



1.
TERVEZÉS

2.
SZÁMVITEL

SM így kezdte ….

11/09/2017

3.
ELLENŐRZÉS

4.
INFORMATIKA

CONTROLLING

ANYAGI FOLYAMAT
INPUT OUTPUT



Stabil eredményesség
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Zajlik a 4. Ipari 
forradalom!
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SM IPAR 4.0 fő pillérei

3. Intelligens 
folyamatok

4. Termék és 
adatokon alapuló 

szolgáltatás  

VERSENY ELŐNY ! 

11/09/2017

2. Okos gyár 1. Stratégia és 
szervezet

SM Ipar 4.0 
stratégia

0-5. HR - munkafolyamatok
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Termékskála
>25.000 termék
+ 3.000  multinak !!



SM Holding 
szervezet

2017. 09. 11. Farkas J 



SANATMETAL Holding szervezet

2017. 09. 11. Farkas J 
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Jelen EGER
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- Korszerű CNC gépek, 
- CAM megmunkálási szimuláció, 
- DNC hálózat, MDC hálózat,
- vonalkód,
- SAP, logisztikai tervező modell, 
- 2D robot, 
- KIR rendszer



Moszkva  –

Obninszk

SM CIS
2016-2017 proj.
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• Gyártási szimulációs program (gyártás digitális 
leképezése)

• Datamatrix, UDI, RFiD azonosítás
• Automatizálás szenzorok és egyéb bemenő adatok 

(összességében IoT),  ezeket feldolgozó alritmusok,
• termék által vezérelt gyártás, raktározás, 

Fejlesztési fókusz

11/09/2017

• termék által vezérelt gyártás, raktározás, 



mérőfejek, SPC adatok -> szerszámpálya aut. módosítása, 
szerszámcserék; diagnosztikai szenzorok -> karbantartás; 
egyéb szenzorok -> gépek monitorizálása),

dinamikus gyártási szimuláció ,
 robotizáció a csiszolás, sorjázás, kémiai megmunkálásoknál, 

termékjelölésnél, csomagolásnál, anyagmozgatásnál, 

Fejlesztési fókusz

11/09/2017

termékjelölésnél, csomagolásnál, anyagmozgatásnál, 
raktározásnál, stb.

• Papír nélküli gyártásirányítás



• Beszállítói együttműködés digitalizálása (beszerzések 
automatizálása, interface a termelésirányítási rendszerek között, 
rendelésmódosítások online kezelése, értékelési rendszer)

• Értékesítési hálózat automatizált kezelése (vevői rendelések és 
igények automatikus feldolgozása, termelésprogramozás utáni vevői visszaigazolás, 
készenléti állapot külső nyomonkövethetősége, módosítások rugalmas kezelése, 
készletgazdálkodás)

Fejlesztési fókusz

11/09/2017

készletgazdálkodás)
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SAP – két virtualizált szerver  37 kliens   2017 SAP HANA 
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Mi az a HANA

Egy tömörítési eljárás, 
amely után az adatokat 
nem a merevlemezen, 
hanem a memóriában 

tárolja. Az olvasási 
sebessége így több 100x 

gyorsabb



IT

• 145 számítógép
• 5 szerver
• Felhőalapú rendszerek
Office365 (Outlook, Skype forOffice365 (Outlook, Skype for

Business, OneNote, Word, Excel, 
PowerPoint)
Sharepoint
Power BI
SAP C4C CRM



Kereskedelmi BI
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MDC BI
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MDC monitorok
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•Design inputs

•Prototípus szakasz

•VEM vizsgálatok

•Orvostanácsadói 

Tervezési folyamat

•Orvostanácsadói 
konzultációk, Verifikáció

•Biomechanikai/ 
Élettartam vizsgálatok

•Klinikai értékelés

•Validáció

•Engedélyeztetési 
eljárás 34



Jelenleg alkalmazott elemek:
Termékötletek gyűjtése, 
3D modellezés, mechanikai
vizsgálatok szimulációja, 
3D nyomtatás, 
termékadatok gyűjtése

Fejlesztési fókusz

11/09/2017





ÚJ DIAGNOSZTIKAI DIVÍZIÓ

2017. 04. 25. Farkas József





• Innovációs tudás becsatornázása
• Termékekbe épített szenzorok és öntanuló 

algoritmusok (segíti a beültetést, a gyógyulási folyamat követését, a várható 
élettartam becslését, képes beteg távoli monitorizálására, és szükséges esetén az 
utókezelés módosítására)

• Hálózatba kapcsolt orvostechnikai eszközök (kommunikáció 
a világ jelenlegi komplex egészségügyi rendszereivel illetve később kapcsolódásra 

Fejlesztési fókusz

a világ jelenlegi komplex egészségügyi rendszereivel illetve később kapcsolódásra 
képes a jövő globális egészségügyi hálózatához)

• Automatizált termék utánkövetési adatok, és ezek 
visszacsatolása a fejlesztéshez

11/09/2017
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IPAR 4.0 várható hatása Mo-n



Ipar 4.0 hatása a foglalkoztatásra



Jövőbeni irányzatok HR területén
(Deloitte felmérése alapján):
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Hol a határ?

Átl. Bérfejlesztés 2016 12%
Átl. Bérfejlesztés 2017 18%
Fizikai betanított átlagbér 250.000.-
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VERSENY ELŐNY ! 

Fizikai betanított átlagbér 250.000.-
Fizikai szakmunkás átlagbér 340.000.-
Alkalmazotti átlagbér 360.000.-
Vezetői (közép-felső) átl. bér 870.000.-



• PILOT programokon keresztül,
• Konzultációk mintagyárakkal,
• Befektetés - támogatási források,

Ipar 4.0 megvalósítás menete

11/09/2017

• Befektetés - támogatási források,
• folyamatos HR háttérmunka,
• takarékos gazdálkodás, ésszerű döntések, 
• a stratégia szükség szerinti módosítása,
• gyakori visszaellenőrzés.



Célom

1. Bemutatni, az innováció segítő erejét,
2. Jelezni, az eddigi erőfeszítés nem elég,
3. Bemutatni egy magyar kkv. intézkedését  3. Bemutatni egy magyar kkv. intézkedését  

az Ipar 4.0-ra,
4. Rádöbbenteni, most igazán az innováció 

széles körű értelmezése segíthet!



Eger
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