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MEGHÍVÓ 
WORKSHOP - „Mesterséges intelligencia a modern logisztika szolgálatában” címmel 

 

Tisztelt Partnerünk! 
 
Ezúton tisztelettel meghívom Önt és delegált munkatársait a GINOP-3.2.8-20-2020-00001 azonosító számú, „MI 
innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges 
Intelligencia alkalmazások ösztönzésére” elnevezésű kiemelt projekt keretében szervezett workshop-
rendezvénysorozat ötödik online rendezvényére. 
 
 
 
Időpont:   2022. június 30. (csütörtök) 10.00-13:00 
 

Helyszín:  ONLINE - Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz 
 

Programgazda:   Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 

09:30 - ONLINE LINK NYITVA 

09:45 - 10:00 MEGNYITÓ BESZÉD  
Boa László - moderátor, MI Koalíció szakmai vezető - DJN Kft. 

10:00 - 10:20 LOGISZTIKA - KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK A MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK TÜKRÉBEN 
- A logisztika belépett a változások korszakába és úgy érdemes 
tekintenünk rá, mint az új digitális technológiák és innovatív 
megoldások bevezetésének katalizátorára. A logisztika digitalizációja a 
jövőbe történő kikerülhetetlen befektetés, jelen pillanatban talán az 
egyik legfontosabb feladat. A logisztikai folyamatok digitalizációja és 
automatizálása során keletkező nagy mennyiségű adat a Mesterséges 
Intelligencia megoldások fejlesztésének fontos alapköve lehet. 
Göncző Károly, logisztikai szakértő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

10:20 - 10:30 Q&A 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU2Y2JiYzYtYzM3OC00MTVkLThiZjQtNzVjMTVjZTA1NzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9ec7b13-feab-4708-af1f-5575bc729078%22%2c%22Oid%22%3a%225a231e2f-3f5e-49f5-8333-f01ca6b12f6a%22%7d
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10:30 - 10:50 HALADJON BIZTONSÁGGAL! 
- Az AX SYSTEM intelligens forgalomirányító rendszer ipari és logisztikai 
területeken teszi biztonságossá és szabályozottá a belső közlekedést. 
Agg Áron, technológiai vezető - Safety Logitics Kft. 

10:50 - 11:00 Q&A 

11:00 - 11:30 SZÜNET 

11:30 - 11:50 MINDEN MILLIMÉTER SZÁMÍT 
- A Gapidea automatizált térfogat és dimenziómérő rendszereinek 
bemutatása alkalmazási példákon keresztül.  
Agg Áron, technológiai vezető - Safety Logitics Kft. 

11:50 - 12:00 Q&A 

12:00 - 12:20 A RAKTÁRI ROBOTIKA JÖVŐJE 
- Az autonóm ipari robot megoldásokat egyre gyakrabban alkalmazzák 
a raktározás területén, ezzel folyamatosan átalakítva annak világát. 
Hogyan segítheti a mesterséges intelligencia ezt az ágazatot? 
Németh Dominik, operatív igazgató – Advanced Robotics Zrt. 

12:20 - 12:30 Q&A 

12:30 - 12:50 KÖLTSÉGHATÉKONY GÉPJÁRMŰPARK ÜZEMELTETÉS 
- Műszaki és gazdasági kontroll, valamint HR kockázatok csökkentése a 
Seafleet rendszerrel 
Berkovich Gábor, ügyvezető igazgató – Seacon Europe Kft. 

12:50 - 13:00 Q&A 

13:00 - 13:15 ESEMÉNY ZÁRÁSA, ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK  
Boa László - moderátor, MI Koalíció szakmai vezető - DJN Kft. 

 

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, de regisztrációs kötelezettséggel jár. 

A regisztrációt a ginop328@djnkft.hu címen teheti meg 2022. június 30., 09:30 óráig. 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen – a támogatás 

felhasználásának ellenőrzése céljából – fényképek, illetve videó felvételek készüljenek. 

A szervező a rendezvény programváltoztatásának jogát fenntartja. 

Megtisztelő jelenlétére számítunk! 

Budapest, 2022. június 24. 

Üdvözlettel:  

     Boa László 

    MI Koalíció, szakmai vezető 


