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RoboManager - Innovatív, hatékonyságnövelő 

szoftver megoldás AI alapokon 
 

 

Az IncepTech Üzleti és Technológiai Megoldások Kft. Támogatási Kérelmet nyújtott be 
"RoboManager" - a szolgáltató szektor operációs hatékonyságát növelő innovatív 
szoftver megoldás fejlesztése mesterséges intelligencia alapokon címmel az 2020-
1.1.2-PIACI KFI kódszámú Pályázati Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült. 

A mintegy 390 millió forint hazai támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja: 

A RoboManager, egy augmentált operatív menedzser szoftver kifejlesztése a KKV 
szolgáltatási szektor szereplőinek, ‘aki’ - mint a legjobb üzleti elemző - folyamatosan 
monitorozza a cég működését és jelzi az anomáliákat, illetve mint üzletviteli tanácsadó 
a beépített legjobb gyakorlatok és versenytársi összehasonlítások alapján javaslatokat 
tesz az operációs hatékonyság növelésére. 

A termékkel elsődleges célunk a globális szolgáltató szektor professzionális 
szolgáltatást nyújtó vállalatainak üzleti, operációs és üzletvezetési hatékonyságát 
növelni, az Ipar 4.0 technológiai lehetőségei által biztosított gépi tanulás és 
mesterséges intelligencia technológiákra építve. Ezáltal olyan versenyelőnyhöz 
kívánjuk juttatni ügyfeleinket, mely mind erőforrásban mind időben számottevően 
költséghatékonyabb az alternatív megoldásokhoz képest (speciális tanácsadói 
folyamatok elindítása, BI es adatelemző szerepek betöltése. A RoboManager egy olyan 
dobozos termék szolgáltatás, mely könnyen és gyorsan integrálható és bevezethető a 
vállalatoknál, lehetővé téve ezáltal egy gyorsan skálázható piacra lépési tervet. 
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A projekt elemei: 

1. Termékkoncepció kidolgozása 
2. A termékhez szükséges matematikai algoritmusok kutatása 
3. A termék intelligens felhasználói kommunikációs moduljának tervezése 
4. Termék prototípus kifejlesztése 
5. Termék prototípus piaci validálása 
6. Matematikai algoritmusok további kutatása a BETA verzióhoz 
7. Termék BETA verzió kifejlesztése 
8. Termék BETA verzió piaci validálása 
9. Matematikai algoritmusok további kutatása 
10. Kereskedelmi verzió elkészítése 
11. Piacra jutás előkészítése 

 
 

A projekt keretében várható fejlesztés eredményei:  
 
Jelenleg a piacon nem található olyan egységes és integrált megoldás, amely a teljes 
értéklánc értékteremtő folyamatait képes felölelni a szolgáltató szektor 
specialitásaihoz illeszkedve és egyben gyors bevezetést illetve rugalmas 
testreszabhatóságot biztosít. Az intelligens és gépi tanulás által megtámogatott 
ajánlások és kimutatások biztosítása még a vertikumok esetén is unikumnak számít. A 
piaci igényt számos releváns tevékenységi körrel rendelkező KKV vevői 
szándéknyilatkozata is alátámasztja. 
 
A kifejlesztendő szoftver megoldás a KKV szektornak biztosít egy széleskörűen 
alkalmazható, szükségszerűen általános és egységes, könnyű bevezethető megoldást. 
Emellett a vállalatirányítás üzleti hatékonyságának további növelése érdekében a 
megoldásban alkalmazott innovatív adatintegráló, adatelemző és kommunikációs 
technológiákkal a már meglévő építőkövek továbbfejlesztését is elősegíti. 
 

Az 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00170 azonosítószámú projekt a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósul meg. 

További tájékoztatás: 
Schay Daniel 
e-mail: daniel.schay@incepteam.com 
 

 

 


