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Termelést befolyásoló  
új trendek

A termelő szervezetek a gazdálkodás ered
ményességére törekednek, amit a terme
lési folyamat tényleges megvalósítása 
mellett a termelékenység növelése és az 
innováció minősége befolyásol. A verseny
előny elérése érdekében hagyományosan 
(korábban/eddig) tett intézkedések:
• A termelési folyamat szervezésénél új 

módszerek és eljárások bevezetése.
• A termelékenység növelése

– a bemeneti oldalon a termelési költsé
gek csökkentése, például a rezsiköltsé
gek és a munkaerőköltségek csökkenté
se, olcsóbb anyagok felhasználása,

– míg a kimeneti oldalon az automatizá
lási szint növelése, a folyamatirányítás 
javítása eredményez jobb kibocsátási 
adatokat.

• A termékek belső működésének, funkcio
nalitásának és külső megjelenésének, a 
dizájnnak a folyamatos megújítása, új ter
mékkategóriák létrehozása, újonnan lét
rejövő igények kielégítése.

A teljes termelési folyamatot átfogó szer
vezéssel, új, korszerű megoldásokkal (just 
in time, lean gyártás) az első alkalma
zók előnyhöz juthatnak, de a technológia 
gyorsan megszokottá válhat az adott pia
con belül. Ahogy a termelési folyamat jobb 
szervezésével, a termelékenység javítá
sára tett egyegy intézkedéssel sem lehet 
hosszú távú versenyelőnyre szert tenni, 
úgy egy új innovációs eredmény is csak rö
vid ideig tartó piaci differenciálódást biz
tosít, mert a versenytársak gyorsan meg
ismerik, illetve megszerzik, elemzik és 
másolják az eredeti elképzeléseket. A sza
badalmak is csak ideigóráig nyújtanak né

mi védelmet, nehéz sokáig fenntartani a 
különlegességet.
A gazdálkodási eredményre kiható ha 
gyo mányos sikertényezők (a termelési  
folyamat tényleges megvalósítása, a ter
me lé kenység növelése és az innováció 
mi nősége) drámai változások előtt állnak:
• Új jelenség az ötletek termékké, illetve el

járássá válásának gyorsasága, a hagyo

mányos nagy tőkeigény nélküli fejlesztés 
megvalósulása (közösségi finanszírozás 
– crowdfunding), a startup cégek által 
gyorsan létrehozott ellátási láncok, mik
rogyárak és a speciális egyedi igények 
gyártása.

• Drasztikusan megváltozott a kereslet idő
beli növekedése, erősödött a felhasz
nálói szokások és elvárások befolyása, a 

    A modern társadalmak belső hajtóereje szinte 
öröknek tűnő körforgást tart fenn: az igények változása 
kihat a technikai-technológiai fejlődésre, illetve a műszaki 
fejlődés az igények növekedését eredményezi. Az utóbbi  
évek innovációi radikálisan megváltoztatták a tervezés  
és a termelés folyamatát: új korszak küszöbéhez érkeztünk.

Radikális változások a termelésben és a fogyasztói elvárásokban

Milyen igényekkel köszönt be 
az infokorszak?
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helyi ízlés és kultúra figyelembevétele. 
A fogyasztók egyre nagyobb és iskolázot
tabb, képzettebb népessége egyre jobban 
ismeri a termékeket, képesek informáci
ót gyűjteni a terméktípusokról, mind na
gyobb választási lehetőségük van.

• Szintet lépett a termékek egymásraegy
másba épülése. Nagy részük már csatla
kozik egymáshoz, hálózatba, rendszerbe 

kötött. Érzékelők, elektronikák és beépí
tett szoftverek segítségével összegyűj
tik és eljuttatják az adatokat valamilyen 
központba, képesek kommunikálni a kül
világgal (a tárgyak internete – internet of 
things) a működési követelmények telje
sítése mellett a tapasztalatok összegyűj
tése és elemzése céljából is. Interfészek 
segítségével már nemcsak a gyártó más 
termékeihez, hanem legtöbbször a piaci 
szegmens többi vezető gyártóinak termé
keihez is csatlakoztathatók.

• Kiemelt termelési tényezővé vált a gyors 
kommunikáció és állandó kapcsolat, az 
azonnali és pontos információellátás. 
A nagy szervezetek globális kutatásifej
lesztésitervezési projekteket hoznak lét

re. Kiépülőben a piac totális szondázása.
• A termelés egyre rugalmasabb, döntő té

nyező az automatizáltság és a termék
frissítések nagy beruházások nélküli vég
rehajtása, mert költséghatékonyan kell 
biztosítani a termelés gyors változtatá
sát, kisebb sorozatok indítását, a speciá
lis, egyedi ügyfélelvárások, az esztétikai 
és személyre szabott funkciók teljesítését.

• Szoftverfrissítésen keresztül a termékek 
funkciói módosíthatók, bővíthetők, így 
először javulhatnak a termékek az élet
ciklusuk során.

Az élen járó szervezetek által már követett, 
a hagyományos módszereket lenyomó 
erők és folyamatok, az új trendek átala
kítják:

• a termelést, azt, ahogy a termékeket, dol
gokat kialakítjuk és létrehozzuk,

• a keresletet, vagyis kik az ügyfelek és hol 
vannak, mi az, ami a mai ügyfeleket ér
dekli,

• és a termékeket, ezek természetét, visel
kedését, funkcióit.

A fenti trendekhez történő alkalmazkodás 
feltétele a szakmai ismeretek folyamatos 
frissítése mellett az, hogy a mérnökök a 
megfelelő, a munkájukat támogató szoft
vereket, alkalmazásokat, infokommuni
kációs rendszereket használják. Ezekkel az 
eszközökkel szemben követelmény, hogy 
hatékonyan támogassák a jobb és gyor
sabb szakmai döntéshozatalt, valamint al
kalmas, naprakész információt biztosítsa
nak a tervezett termeléshez, kivitelezéshez 
felhasználható anyagokról és megmunká
lási, beépítési technológiákról, egyszerre 
támogassák a tervezést, az optimalizálást, 
a szimulációt és az automatizálást.
Megfelelő, a tervezést, kivitelezést és ellen
őrzést támogató felhőalapú és mobilesz
közökkel biztosítható, hogy a szükséges 
információkhoz transzformáció, így adat
torzulási lehetőség nélkül időben mindazok 
hozzáférjenek, akiket be kell vonni egy si
keres termelésiellátási folyamatba. A szak
emberek, a mérnökök, tervezők, marketin
gesek, kereskedők, szállítók mellett ma már 
a fogyasztóknak is biztosítani kell a struktu
rált információk (alkatrészlisták, táblázatok, 
CADmodellek) és a strukturálatlan adatok 
(vázlatok, fotók, hozzászólások, szöveges 
dokumentumok) megfelelő szintű hozzá
férését, megosztását, hiszen ők is tevékeny 
szereplői a folyamatoknak. A felhőalkalma
zások infrastruktúrája lehetővé teszi a ko
rábbi, csak egyegy feladattípust önállóan 
támogató tervezőeszközök (például a me
chanikai és elektronikai tervezőrendszerek) 
teljes integrációját úgy, hogy a partnerek, 
ügyfelek a komponens technológiákat saját 
megoldásaik részeként használhatják, ez
zel biztosítva és erősítve az interdiszciplina
ritást az egyes szakterületek között.

Informatikával átszőtt  
tervezés

Az informatikai rendszerek használatán kí
vül a tervezés során talán még fontosabb, 
hogy figyelembe vegyék a mérnökök az 
épületek, illetve a leendő ügyfelek/felhasz

Amit ma a mérnök maximá-
lisan betervezhet egy adott 

objektumba az informatikára 
vonatkozóan, az lehet,  

hogy az átadás időpontjában 
már csak a minimális 

követel ményeknek felel meg.
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nálók direkt és indirekt informatikai igé  
nyeit az adott objektummal szemben. Ma 
már nem elegendő, ha az adott épület sta
tikailag megfelel az elvárásoknak és elő
írásoknak, s az sem elégséges, ha be van
nak tervezve a kábeles és rádiós hálózatok. 
Ma már figyelembe kell venni szenzorokra 
vonatkozó igényeket is. Készülni kell arra, 
hogy az épület üzemeltetője és felhaszná
lója gyűjteni akar majd minden lehetséges 
szenzor adatot arról, hol mennyien tartóz
kodnak, akár nem, kor és egyéb bontások
ban, milyen a hőmérséklet, páratartalom 
az adott helyiségben, milyenek a fényviszo
nyok az adott napszakban vagy évszakban. 
Az ügyfelek nem akarnak már egy adott 
épületet megvenni, inkább csak igénybe 
venni hosszabbrövidebb időszakra. Elvá
rásuk, hogy havi vagy éves szinten tudja
nak számolni a költségekkel, és ne egyszeri 
nagy beruházást kelljen vállalniuk. Fontos, 
hogy ezek a költségek jól tervezhetők le
gyenek, illetve az igénybe vett szolgálta
tások skálázhatók legyenek az adott vállal
kozás növekedésének vagy csökkenésének 
megfelelően. Ehhez viszont szükséges, 
hogy az épület tervezője már a tervezés 
során figyelembe vegye ezen igények ki
elégítését. És itt már nem elég, ha a terve
ző ismeri, hogy mennyien fognak az adott 
épületben adott időben tartózkodni. Olyan 
rendszereket kell betervezni, amelyek ská
lázhatók az adott időszakoknak, körülmé
nyeknek megfelelően, amelyek alacsony 
kihasználtság mellett is hasonlóan üzemel
tethetők, mint maximális kihasználtságnál.
Ez a megközelítés érvényes minden mérnö
ki objektumra. Szolgáltatásalapú megköze

lítés mellett fontos, hogy a mai ember elvá
rásai között a hagyományos paraméterek 
– mint stabilitás, megközelítés, alapértel
mezett szolgáltatások (kiszolgálóhelyisé
gek, megközelíthetőség, alapinfrastruktú
ra) – már nem képezik érdeklődés tárgyát. 
Ezek a minimumelvárások közé tartoznak. 
A mai ember ingerküszöbét olyan ténye
zők érik el, mint az internetes lefedettség, a 
hordozható eszközök könnyen elérhető töl
tése, a kommunikáció és csapatmunka vál
tozatos formáinak támogatása. 
Emellett fontos figyelembe venni az infor
matika fejlődésének egyre gyorsuló spi
rálját is. Amit ma a mérnök maximálisan 
betervezhet egy adott objektumba az in
formatikára vonatkozóan, az lehet, hogy 
az átadás időpontjában már csak a minimá
lis követelményeket lesz képes kielégíteni. 
Ebből következik, hogy olyan informatikai 
megoldásokat kell tervezni, amelyek idővel 
könnyedén kiterjeszthetők, továbbfejleszt
hetők, vagy akár le is cserélhetők. Ezzel is 
csökkentve a megoldások gyors avulását.
Az ügyfelek ezen túlmenően nem csupán 
egy adott szolgáltatásra vágynak, hanem 
komplex megoldásokra, amelyek a szol
gáltatások összekapcsolását, integrálását 
jelentik. Például nem elégséges egy parko
lóhely foglalásának egyszerű megoldása, 
egy megbeszélés egyszerű megszervezése. 
Az elvárás ma már az, hogy az adott megbe
szélés szervezésekor történjen meg a terem 
lefoglalása, a résztvevők meghívása, a kül
ső személyek regisztrációja és rugalmas be
léptetése, számukra parkoló foglalása és az 
ő navigálásuk az épületen belül. Ehhez vi
szont olyan infrastruktúrára van szükség, 

amely kellő adatokkal képes ellátni a támo
gató informatikai rendszert. Ennek alapjait 
viszont a tervezéskor kell letenni. 
Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat minél 
magasabb szinten képesek legyünk elvé
gezni, használnunk kell a technológia adta 
új megoldásokat is. A kiterjesztett és virtuá
lis valóság (augmented/virtual reality, AR/
VR) segítségünkre lehet abban, hogy a fen
ti mérnöki munkákat magasabb szinten el 
tudjuk végezni. Ezekkel az eszközökkel akár 
a tervezőasztal mellett ülve is bejárhatjuk a 
tervezés alatt lévő épületet, jobban meg
értve és átlátva annak jellemzőit és adott
ságait. Valamint a kivitelezés során is job
ban átláthatjuk, hogy az építkezés valóban 
azt valósítjae meg, mint ami a tervezőasz
talon megszületett.
Az informatika területén már jól érzékel
hető, hogy az új technológiák egyfajta vá
lasztófalat húznak a vállalkozások között, 
azokat két csoportba sorolva. Az egyik cso
portba azok a vállalkozások tartoznak, 
amelyek ma már több évtizedes múltra te
kinthetnek vissza, és hagyományos ITmeg
oldásokat alkalmaznak. Ezek a cégek meg
elégszenek azzal, hogy használják a már 
megtanultakat, és nem igazán nyitnak az 
új megoldások irányába. A másik csoport
ba a még csak néhány éve működő cégek 
tartoznak, amelyek viszont a hagyományos 
technológiák helyett inkább az újakra fóku
szálnak, és azokra építve fejlesztenek meg
oldásokat az ügyfeleknek. Könnyen belát
ható, melyik az a csoport, amelyik előtt 
jövő áll. Nyissunk az új megoldások felé, és 
legyünk bátrak azokat alkalmazni a terve
zés során!


