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MI AZ A RAAS,
ÉS MIRE IS JÓ?
TRENDRIPORT A ROBOT MINT SZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRÉRŐL
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CÉLOK ÉS TARTALOM

A trendriport célja, hogy a CobotX az érdeklődőknek olyan információkkal szolgáljon 
a robot mint szolgáltatás koncepció kapcsán, mely rávilágít, hogy ez az üzleti modell 
a robot technológiát bárki számára hozzáférhetővé teszi.

A trendriport szekunder kutatási eredményeket tartalmaz, készítettünk továbbá egy 
mélyinterjút olyan gyártó cég szakértőjével, ahol használnak robotokat. Esetében 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a működés során milyen insightok kerülnek felszínre, 
valamint, hogy a megkérdezett szakértő milyen trendeket, új jelenségeket lát eze-
ken és a kapcsolódó területeken erősödni. A riport adott oldalain idézeteket fogunk 
közölni a szakértőktől, ezzel tesszük a szekunder adatokat plasztikusabbá.
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ROBOT AS A SERVICE GOOGLE
KERESÉSEINEK TRENDJE (2004-től napjainkig)

Vizsgáltuk, hogy a robot as a service keresőszó kapcsán milyen 
trendek rajzolódnak ki a Google keresések terén.
Az alábbi ábrán látható, hogy 2012 környékén jelent meg 
először a Google keresések között ez a kifejezés, ami az idő 
előrehaladtával egyre fontosabb, keresettebb lett.

forrás: Google Trends
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Az InnovationFloor csapata a robot mint szolgáltatás mibenlétéről írt. Ez alapján az látható, hogy 
ma már sokan ismerik a szoftver mint szolgáltatás (SaaS) vagy a big data mint szolgáltatás (BDaaS) 
fogalmát, ami gyakorlatilag az előfizetés alapú szolgáltatási modellt jelenti.

Hasonló üzleti modellt működtetnek azok a cégek, amelyek szolgáltatásként regisztrálnak a
robotokra, roboteszközöket bérelnek és felhőalapú előfizetéses szolgáltatást vesznek igénybe
ahelyett, hogy azonnal megvásárolnák a robotokat. A RaaS elkerüli a tulajdonjoggal kapcsolatos
fejfájást, például egy drága berendezés kifizetését és a felmerülő karbantartási problémák kezelését.

A robotokat jellemzően az emberek által a vállalatoknál végzett, alacsonyabb díjazású munkák
helyettesítésére használják. De mivel a robotok meglehetősen drágák, évekbe telhet, mire a
vállalatok ilyen jellegű befektetései megtérülnek. Ez a valóság sok kisebb vállalatot/szervezetet 
visszatartott attól, hogy robotokba fektessenek be. Ez az egyik oka annak, hogy a RaaS ma nagyon 
vonzó.
A RaaS azt is lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy gyorsan és egyszerűen alkalmazkodjanak, 
reagálva a változó piaci feltételekre és az ügyfelek igényeire. Könnyebben jósolható költségeket és 
kevesebb előzetes tőkét kínál a kezdéshez.

ROBOT MINT SZOLGÁLTATÁS
Robot-as-a-service (Raas)

forrás: InnovationFloor 
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A RAAS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Azt gondolom, hogy 
egy jól üzemelteth-
ető berendezés, fenn-
tarthatósági illetve 
minőségi szempont-
ból is mindenképpen 
jobb tud lenni.

- gyártó cég szakértője

A Mobile Robot Guide összegyűjtötte, hogy a robot mint szolgáltatás 
koncepciójának milyen előnyei és hátrányai léteznek - ezeket az alábbi 
felsorolásban mutatjuk be.

Ami mellette szól:
 - Egyszerűsített befektetési/megtérülési (ROI) kritériumok.
 - Rugalmas fogyasztás (azért fizet, amit valóban használ és saját  
    maga alakítja a termelési csúcsokat és völgyeket).
 - Ingyenes szoftverfrissítések.
 - Magasabb minőségű felszerelés.
 - Személyre szabottabb eladói támogatás.
 - A kézi munkával összehasonlítható fogyasztási arányok.

Ami ellene szól:
 - A tőkebefektetés és az értékcsökkenés nem választható.
 - A jármű és/vagy rakomány korlátozott testreszabása.
 - Soha nem kerül saját tulajdonba a felszerelés.

forrás: Mobile Robot Guide
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A RAAS A GYAKORLATBAN

A Forbes írt a RaaS koncepcióról egy cikket, mégpedig úgy, hogy egy valós példán keresztül mutatta be annak 
működését. Úgy gondoljuk, hogy ennek rövid összefoglalása hasznos lehet ahhoz, hogy a robot mint szolgáltatás
elgondolását megértse az Olvasó.

A bérlés rugalmasságot nyújt
“Ahhoz, hogy a növekvő globális verseny és a csökkenő munkaerő közepette továbbra is magas szinten sikerüljön 

működtetni a céget, a vállalatvezetők úgy gondolták, hogy valamit változtatni kell. Ez otiválta őket kezdetben a
robotika és az automatizálás használata, majd végül a bérelhető robotmodell igénybe vétele irányába. A szolgáltatást 

nyújtók robotokat adnak bérbe kkv-knak, telepítik és karbantartják őket, és óránként vagy havonta számláznak.”

A technológiai fejlesztéseknek hála a robotok már okosabbak, gyorsabbak és olcsóbbak
“A technológiának köszönhetően a robotok könnyebben telepíthetőek, fejlettebb feladatokra képesek, és kevésbé 

költséges az előállításuk – mindez támogatja a virágzó robotbérlés-trend életképességét.”

A kis- és középvállalatok számára is elérhető lett az ilyen jellegű megoldások tárháza
“Úgy tűnik, hogy ez nem csak pénz kérdése. Egyszerűen nem volt idejük saját robotrendszereik fejlesztésére,

vagy arra, hogy külső gyártótól szerezzék be azokat.”

forrás: Forbes
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RAAS (ROBOT MINT SZOLGÁLTATÁS) PÉLDÁK
A robotok már korábban is éreztették hatásukat az autóiparban és a gyártási sze-
ktorban, de a RaaS-nek köszönhetően - ahogy már hivatkoztuk is - a robotau-
tomatizálás előnyeit a kis- és középvállalkozások is kamatoztathatják. A Wired 
összegyűjtött olyan valós piaci példákat, amelyek jól mutatják, hogy a robot mint 
szolgáltatásnak hol, milyen keretek között lehet mindenképp létjogosultsága. Ezek 
olvashatóak az alábbiakban.

Az Amazon hozzájárulása az AWS RoboMaker, amely magában foglalja a gépi tan-
ulást, a megfigyelést és az elemzési szolgáltatásokat.

A Google fejleszti a Google Cloud Robotics Platformot, amely egyesíti a mesterséges 
intelligenciát (AI), a felhőt és a robotikát, hogy lehetővé tegye „az automatizálási 
megoldások nyílt ökoszisztémáját, amely felhőhöz kapcsolódó kollaboratív roboto-
kat használ”.

És természetesen a Microsoft is az arénában van. A Windows 10 erejét a ROS for 
Windows segítségével akarják elhozni a robotokba, amely eszközöket biztosít a
fejlesztőknek ahhoz, hogy még képzettebb robotokat programozzanak.

A Honda RaaS platform célja, hogy különféle robotok és felhőalapú adatszolgál-
tatások széles skáláját nyújtsa számos vállalat számára a kommunikáció, a robotikus 
együttműködés és az adatok megosztásának támogatása érdekében. forrás: Wired

..mondd meg, hogy mi lenne 
a jó, vegyünk egy targoncát 
és én használom ahogy tu-
dom vagy megfogalmazok 
egy anyagmozgatási igényt, 
amire fel tudsz építeni egy 
szolgáltatást. Vagyis biz-
tosítasz egy berendezést, 
aminek az én igényem alap-
ján megmondod részletesen, 
hogy mit is csináljon, milyen 
döntési fa szerint végezze a 
tevékenységet.

- gyártó cég szakértője
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MI TEHÁT A ROBOT BÉRBEADÓ, VAGYIS 
A COBOTX FELADATA?
Mi finanszírozzuk a projektet, tervezzük a teljes robotcellát, telepítjük az  eszközöket, szervezzük a kapcsolódó 
elintéznivalókat, majd nyomon követjük, karbantartjuk és szükség esetén szervizeljük a robotot. 

A feladatok tehát nem állnak meg annyiban, hogy letelepítjük a robotot a gyárba. Minden partnerünk egyedi
igényeit vesszük figyelembe, hisz adott vállalkozás kötelezettségei, feladatai, beszállítói és megrendelői is 
különbözőek.

PROJEKT-
FINANSZÍROZÁS 

ROBOTCELLA 
TERVEZÉS

TELEPÍTÉS,
PROJEKT-SZERVEZÉS

NYOMONKÖVETÉS, 
KARBANTARTÁS, 

SZERVIZ
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A COBOTX ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ROBOT MINT 
SZOLGÁLTATÁS MODELL BEMUTATÁSA

Robot vásárlás Integrátorral
telepített robot

Integrátorral telepített
robot, kiszervezett

karbantartással

CobotX
szolgáltatáscsomagja

Riportálás

Távfelügyelet

Finanszírozás

Biztosítás

Szerviz

Karbantartás

Programozás

Telepítés

Tervezés

Riportálás

Távfelügyelet

Finanszírozás

Biztosítás

Szerviz

Karbantartás

Programozás

Telepítés

Tervezés

Riportálás

Távfelügyelet

Finanszírozás

Biztosítás

Szerviz

Karbantartás

Programozás

Telepítés

Tervezés

Riportálás

Távfelügyelet

Finanszírozás

Biztosítás

Szerviz

Karbantartás

Programozás

Telepítés

Tervezés

A céged
biztosítja

Az eladó
biztosítja

Milyen pontokon szükséges végigmenni, amikor kollaboratív robotot állítunk a gyártósorba? 
Ebben a táblázatban azt mutatjuk be, hogy az egyes szolgáltatási formák mely feladatokat  tartalmazzák.
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