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Bevezetés:
Raktár és logisztikai műveletek napjainkban 

Az elmúlt 20 évben jelentős előrelépéseket tapasztaltunk a raktárkezelő rendszerek fejlődésében-irányított 
szedés, a targonca mozgások feltérképezése és az adatbeviteli rendszerek terén, amelyek jelentősen 
csökkentették a táblázatok és űrlapok szükségességét. Noha sokan úgy gondolták, hogy a robotok már 
átvették ezeket a feladatokat, túl sok tényező van ahhoz, hogy a raktári műveleteket során teljes egészében 
a gépekre hagyatkozzunk, így az emberi munkavállalók továbbra is nélkülözhetetlenek. De az emberek 
hibákat követhetnek el, és a napi gyakorlatról készült tanulmányok azt mutatják, hogy a szedési hibák 
hibánként 300 euróba kerülhetnek, míg azokat kijavítják az ügyfelek számára és sok ezer ha azok a 
gyártási folyamatokat vagy a szállítási láncokat érintik. A hibamentesség és javuló termelékenység 
lehetősége a raktárkezelésben rejlik.

Detroit raktár az 1930-as évek környékén

A raktárkezelés és a logisztika félautomata-vezérelté vált  az 1950-es évektől   Számos raktárbázis drónokat használ napjainkban az automatikus raktárkezeléshez
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A. A RAKTÁROZÁS ÉS LOGISZTIKAI FELADATOK
ELVÉGZÉSÉT ZAVARÓ KÖRÜLMÉNYEK

A HIBÁK EGYRE KÖLTSÉGESEBBÉ 
VÁLNAK
Ahogy a szállítási költségek emelkednek, és az import/
exportkorlátozások szigorodnak, a hibák egyre költségesebbé 
válnak. Az áruk hibás összekészítése vagy a téves kiszállítás  
extra költségeket okoznak, és visszavételezést 
eredményeznek ami további adminisztratív költségeket és 
hibajavító eljárásokat okoznak,újra kell kikészíteni az árut és 
az ügyfélszolgálatnak kezelni a hibát (ráfordított további 
idő). A visszaszállítást meg kell fizetni, majd a megrendelési 
folyamatot újra kell indítani.
A képzett raktáros átlagos válogatási hibaaránya 1–3%. Ez 
alacsonynak hangzik, amíg ki nem számítjuk a járulékos 
költségeket egy hónapra kivetítve. Itt jegyezzük meg  hogy, a 
tanulmányok azt mutatják, hogy a hibánkénti költség 50–
300 EURO, vagyis a jövedelmezőség 13% -ról 11% -ra 
csökken.További járulékos veszteség lehet ezen felül a vevő 
bizalmának elvesztése. Ezért is kiemelkedően fontos a 
hibalehetőségek kizárása a folyamatból.

ÚJ AUTOMATIZÁCIÓ:ROBOTOK ÉS 
DRÓNOK
Miközben számos raktár hagyományos rendszereket 
üzemeltet,mások korszerű, a csökkenő költségekkel, és 
hibákkal üzemeltethető az autonóm (AT), önálló 
raktárgazdálkodást kezdték kiépíteni. Az AT két fejlesztési 
iránya a robot, vagy vezérelt drónok üzelmeltetése. Erre jó 
példa az AMAZON amely Világszerte több mint 100000 
robotot működtet raktáraiban. Ezek számítógép vezérelt és 
lézerirányított rendszerek melyek RFID vezérlést 
használnak, így szükségtelen valójában "látniuk".Kis sugáron 
belül fordulhatnak, akadályok körül, így nincs 
termékkárosodás és emberi sérülés.

DRÓNOK
A drónokat jelenleg nem olyan széles körben terjedtek el  mint a 
robotok, nagyrészt a költségek és az emberi biztonsággal 
kapcsolatos aggodalmak miatt.
A drónokat vagy emberek, vagy a beépített Wi-Fi-n keresztüli 
navigációs szoftver vezérli. Az ütközés elleni védelmet szenzorok 
biztosítják melyek felismerik ha egy akadályt észlelnek. Amint  a 
Wi-Fi csatlakozás megszakad, a drónok automatikusan leállnak 
és egyhelyben lebegnek , míg a kapcsolat újra helyre nem áll. 
Leltári feladatokat végezhetnek el, hozzáférhetnek egy termék 
pontos helyéhez, felismerhetik a képeket, ellenőrizhetik a 
címkéket, fényképeket készíthetnek és küldhetnek, és 
felismerhetik a címkézési hibákat. Ezt ötvenszer gyorsabban 
tudják megtenni, mint az emberek, és így a dogozók ráfordított 
munkaórákiból szabadíthatnak fel   a keresési, a gyaloglási, a 
mászási és a szkennelési feladataik lerövidítése vagy 
megszüntetése által.
Nyilvánvaló, hogy az autonóm technológia (AT) rendkívül 
gazdaságos a raktározás és a logisztikai menedzsmentben - ezzel 
elősegíti a hatékonyságot és a pontosságot, és csökkenti a 
költséges hibákat. De sikere az emberi teljesítménytől függ. A 
munkafolyamatok során tökéletesen működik, abban az esetben 
ha az ellátási láncban sehol másutt nincs hiba, és ha az emberek a 
technológiai válaszadás során nem hibáznak. Az AT segíti a 
problémák könnyű megtalálását, de csak a hibák elkövetése után. 
Az AT szolgáltatást nyújt információkkal, de az embereknek 
értelmezniük kell azt. Az AT működések ÉLŐ feladatok, de 
végső soron az embereknek kell befejezniük a munkát.
Az előrejelzések azt mutatják az elkövetkező néhány évtizedben 
a robotokkal és a drónokokkal  kiegészített munkacsapatok 
megkönnyítik a hatékony raktári munkafolyamatokat az ember 
és a gép között. A magas tőkeköltségek és az átlagos ötéves 
beruházás megtérülése miatt azonban még eltelik egy kis idő 
mielőtt a raktárak többsége erősen automatizálttá válik.
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B. MOBILITÁS A RAKTÁROZÁSBAN ÉS LOGISZTIKÁBAN

Függetlenül attól hogy a raktártulajdonosok mobilizálnak e 
vagy sem , az emberi tevékenységekre továbbra is szükség 
lesz a logisztika és raktározás terén. 

KITERJESZTETT VALÓSÁG ÉS OBJEKTUM 
FELISMERÉS

A kiterjesztett valóság (AR) kiválóan vezérelt - vagy 
átfedéseket létrehozó megjelenítések, hang, szöveg, képek 
és videó kiegészítésekkel arról, amit látunk,s ahogy adott 
pillanatban látunk,.Íly módon a számítógép által generált 
virtuális összetevőket egészítjük ki a valósággal. Elérhetjük 
a gépi látásmód alapvető technológiáin keresztül az 
objektum és a karakterfelismerést.
Az emberek képessé válnak arra hogy a szemüveg 
segítségével könnyen  felismerjék és azonosítsák a  
különféle objektumokat, még akkor is, ha részben 
takarásban vannak az adott látószögben. A gépek erre 
képtelenek, de a gépi látásmód lehetővé teszi az 
okosszemüvegek  számára, hogy átfogóan lássák  a 
környezetüket, és az OCR (optikai szövegfelismerés) 
lehetővé teszi az eszközök számára, hogy vonalkódokat, 
sorozatszámokat és címkéket szkenneljenek és dolgozzanak 
fel.

ÉRINTÉSMENTES VIDEO ÉS HANGRÖGZÍTÉS

Az okoszemüvegek nagyfelbontású videokamerával és 
zajcsökkentett mikrofonnal van felszerelve. Ez lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy egyszerű érintéssel, gesztussal vagy 
hangparanccsal, az egyedi képek, videók és audio azonnali 
rögzítését teszi lehetővé anélkül, hogy a kezét igénybe kéne 
venni. 
A viselő kérdéseket tehet fel, és válaszolhat. Többé nem kell 
kitölteniük az űrlapokat vagy a táblázatokat, mert az okos 
szemüveg mindent rögzít; és minden műveletük tartalommá 
válik, amelyet az eszköz belső memóriájában tárolhat, vagy 
feltölthet egy felhő adatbázisba, vagy továbbíthat az arra 
felhatalmazott személyhez.

OKOS CIKKKEZELÉS  OKOSSZEMÜVEGGEL

Az okosszemüveg különösen hasznos a termékek raktárból való 
összekészítésekor, mivel a viselőnek soha nem kell  nyomtatott 
cikklistára vagy adatlapra hagyatkoznia - amely a látóterét és 
figyelmét megoszthatja. Valós idejű visszajelzést kaphat helyes 
cikkösszekészítés, és a leltárszámlálás menet közben. Ha hibát 
észlelnek, azonnal feltehetnek egy kérdést, vagy más 
dokumentumokra kereshetnek rá - és ugyanakkor a felettesük is 
adhat támogatást. A munkavállalók hanggal jelezhetik a 
munkafolyamat befejezését, beszélhetnek kollégákkal a raktár 
irodában ha vissza/vagy be kell vételezni a címkéket. A 
targoncások használhatják a navigációs útvonalrendszer 
útmutatással felszerelt okosszemüveget; Éppúgy, mint a 
biztonságiőrök is a feladataikhoz.
Ez egy technológiai előrelépés? Nagyon is. A GH Healthcare 
egészségügyi cégnél pld. új komissió listát kapó raktári 
munkavállaló 46% -kal gyorsabban fejezték be a feladatot, mint a 
vállalat hagyományos rendszereivel.
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A következő generáció egy raktározás és a logisztika terén: 
VUZIX M-sorozatú okoszemüvegek

A Vuzix okosszemüvegek egyesítik magukban a mesterséges 
intelligenciát, a kibővített valóságot és a gépi látást, hogy valós 
idejű képi és hangalapú támogatást nyújtsanak valamint 
döntéshozatali támogatást biztosítsanak az őket viselő 
emberek számára. Ezek a funkciók, valamint a beépíthető 
információk mélysége és terjedelme miatt a Vuzix okos 
szemüveg nélkülözhetetlen műveleti eszköz. Könnyen 
kezelhetők, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy 
mindkét kezük szabad maradhasson a munkavégzéshez  
miközben helyes sorrendben végezhetik az adott feladatot, és 
az okosszemüveg valós idejű információkat és  szolgáltat..
Az okosszemüvegek sokkal több  továbbfejlesztett felhasználói 
élményt nyújtanak mint a papíralapú vagy kézben tartható 
mobil eszközök, amelyek mindegyike lassíthatja a raktári 
feldolgozás befejezését. Az innováció abban rejlik, hogy az 
információkat a munkavállalók látómezejébe helyezik, pont 
akkor amikor arra a legnagyobb szükségük van.

A VUZIX OKOSSZEMÜVEG KÉPES: 
• Érintés nélküli hozzáférés az információkhoz HUD formájában

(lépésről lépésre kezelt munkautasítások, diagramok, videók);

• Valós idejű, lásd-amit-én kommunikáció (a távoli
együttműködéshez és a technikus vagy a felettes támogatásához);

• Érintés nélküli helyben hozzáférhető vállalati dokumentáció (hang
és kép ) formájában

• AR (kiterjesztett valóság átfedések a nézetválasztáshoz,
munkautasítások,ávoli támogatás, kommunikáció
(hangban vagy képben)

• Számítógépes látásmód objektum és karakter felismerés.(kódok,
szövegek,számok,feladat léptetés, feladat végső lezárása)

Ezek a képességek elengedhetetlenek a raktári- és logisztikai 
dolgozók munkavégzésének  hatékony javításához.
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BŐVÜLŐ RAKTÁROZÁS ÉS LOGISZTIKA

A Vuzix okos szemüvegek az emberek általi kényelmes 
viselésre tervezett formával rendelkeznek,s támogatva a 
felhasználót kiegészítve a munkahelyi képzést és a 
felhasználói élményt biztosító funkciókat , amelyek 
elősegítik a gyors tudásgyűjtést, a Vuzix okosszemüvegek 
segítenek elérni azt a vállalatok által kitűzött célt , hogy 
maximalizálhassák az első alkalommal történő hibátlan 
javítási arányt és az ügyfelek elégedettségét.
Az egyre összetettebb és áttekinthetetlenebb vállalati okos 
hardverpiacon eligazodva két dolog tűnik ki az 
okosszemüvegben: a hordhatóság és a robusztusság. A 
dolgozók nem tudnak megfelelően koncentrálni, ha az 
eszköz kényelmetlen és/vagy rosszul illeszkedik, és az 
eszköznek képesnek kell lennie alkalmazkodni a 
legkülönfélébb körülményekhez és viselői szokásokhoz  is. A 
Vuzix M-sorozatú okosszemüveg a legkényelmesebben  
hordható és ergonómiailag legsokoldalúbb a piacon. A 
többféle rögzítési lehetőségnek és a rengeteg ötletes 
kiegészítőnek köszönhetően bárki viselheti őket, függetlenül 
attól, hogy melyik szem a domináns, és hogy az alkalmazott 
visel-e dioptriás szemüveget, sapkát vagy védősisakot.

A termékek sokszínűsége , a nem megfelelő képzési módszerek és a munkavállalóknak átadott hiányos ismeretek lassítják a munkavégzést s  a gyakori 
munkafolyamathoz kapcsolódó kérdések negatívan befolyásolják a munkatársak közötti kommunikáció hatékonyságát a  raktározási és logisztikai 
feladatok elvégzése során.
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Korszerű raktári és logisztikai feladatok : 
Következő generáció – Vuzix M400 okosszemüveg

A Vuzix M400 okos szemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja egy integrált  kihangosítóval 
ellátott hordható eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, a párosíthatóságot Android-eszközökkel, vagy 
vezeték nélkül csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan 
helyzetfelismerés érdekében. 
Ezenkívül az M400-asok tartalmazzák a Qualcomm® Snapdragon™ XR1 platformot, az első dedikált XR platformot, amelyet arra 
terveztek, hogy felgyorsítsa a kiváló minőségű videót, hangot és interakciót az okosszemüvegeken.
A Vuzix a hordhatóságra és az ergonómikus formára összpontosít, a Snapdragon XR1 erejével kombinálva az okos szemüveg 
teljesítményét és funkcionalitását a következő szintre emeli.
A Vuzix M400 okosszemüveg víznek, pornak és szennyeződésnek ellenáll, és hangvezérléssel, gombnyomással és 
kézmozdulatokkal (touchpad) is működik. Mindez lehetővé teszi a raktári dolgozók számára hogy kevesebb idő alatt több 
munkát tudjon elvégezni. 
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Vuzix M400 okosszemüveg: Műszaki adatok és jellemzők

MŰSZAKI JELLEMZŐK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelz
• Kijelző típusa: OLE
• Képarány: 16:
• Vélemény (átlós)
16,8 fok, egyenértékű egy 5-ös mobil eszköz
képernyője 17 hüvelyken látványával
• Fényerő:> 2000 Nit
• Kontraszt:> 10 000:
• 24 bites szín valós fekete
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználatot

RENDSZER
• 8 magos 2.52GHz Qualcomm XR
• 6 GB lpddr4 ra
• 64 GB belső flash memóri
• Android 8.1 O
• OS és Alkalmazások OTA bővíthet
• MDM kapható több partnerbő

TANÚSÍTVÁNYOK
• IP67
• Biztonságosan 2 méterről ejthető le

UNIVERZÁLIS M-SOROZATÚ SÍN 
KÜLÖNBÖZŐ FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEKHEZ
• Vuzix M-sorozatú sín szemüvegkeretek lencse

nélkü (standard)
• Súlya kevesebb, mint 85 gramm
• Szemüvegkeretek lencséve
• Biztonsági szemüve
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés
• Peltor fejhallgató-tart

AKKUMULÁTOR
• A 135 mAh-s b lső akkumulátor támogatja az üzem közbeni cserét

külső akkumulátorok
• 1000 mAh, fejben hordható USB-C külső akkumuláto

3 fokozatú LED kijelzővel
• Harmadik félt l származó USB-akkumulátorokkal működtethető
fejben hordott akkumulátor helyett

• 2-12 óra üzem dő külső akkumulátor választástól függően

VEZÉRLÉS
3 vezérlőgomb
Hangvezérlés – testre-szabható és több nyelvet is támogat
2 tengelyes érintőpad többujjas támogatással

HANG
• Beépített hangszóró (akár 97 db kimenet
• Háromszoros zajszűrő mikrofon
• BT audio: HSP / A2D

KAMERA
• Akár 12,8 megapixeles állóképe
• Akár 4k30 vide
• Továbbfejlesztett autofókusz (PDAF
• Továbbfejlesztett optikai képstabilizáto
• LED vaku/jelenet megvilágítá
• Vonalkód beolvasá

KAPCSOLAT
USB 3.1 Gen 2 USB Type-C-n
Wi-Fi 2.4/5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ 
3 szabadságfokú fejkövetés
3 tengelyes giroszkóp
3 tengelyes gyorsulásmérő
3 tengelyes mag/beépített iránytű

GPS
• GPS / GLONASS

¹A specifikációk változhatnak 
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Korszerű raktározás és logisztika: Vuzix M300XL okosszemüveg

A Vuzix M300XL okosszemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja, kihangosított, hordható 
eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, hogy párosítsanak Android-eszközökkel, vagy vezeték nélkül 
csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. 
Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan helyzetfelismerés érdekében.
Vízzel, porral és szennyeződéssel szemben ellenállóak, és hangvezérléssel, gombnyomással és kézmozdulatokkal 
működtethetők. Ez lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy hatékonyabban végezzék el a gyártási és logisztikai feladatokat
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Bekapcsológomb

Kamera 

Törlés

Külső szenzor ablak
(Mikrofon, környezeti fény, közelség,           

  visszajelző LED)

Központ Első

Felvevő LED

Vaku/Zseblámpa

Kijelző

Belső érzékelőablak 
(mikrofon, közelség)

Szerelősín
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Vuzix M300XL okosszemüveg: 
Műszaki adatok és jellemzők 

MŰSZAKI ADATOK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelző
• Képarány: 16: 9
• Vélemény (átlós):
16,7 fok, egyenértékű egy 5-ös. A mobil
eszköz képernyője 17 hüvelyken látható
• Fényerő:> 2000 Nits
• 24 bites szín
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználatot
• Dual Core Intel Atom CPU
• 2 GB-os rendszer RAM
• Android 6 OS
• 64 GB belső flash memória

VEZÉRLŐK
• 4 szabványos Android vezérlőgomb
• Hangvezérlés – testreszabható és több
nyelvet is támogat
• 2 tengelyes érintőpad mozdulattal

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ELÉRHETŐ
• Szemüvegkeretek lencsével vagy anélkül
• Biztonsági szemüveg
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés

AKKUMULÁTOR
• 160mAh belső akkumulátor támogatja a forró csere

külső elemek
• 860mAh külső akkumulátor
• A hosszabb futási idő USB akkumulátorcsomagolásával működtethető
• 2 - 12 óra művelet külső akkumulátor választása alapján

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ
• 3 szabadságfokú fejkövetés
• 3 tengelyes giroszkóp
• 3 tengelyes gyorsulásmérő
• 3 tengelyes mag/beépített iránytű

KAPCSOLAT
• USB Micro-B 2.0
• Wi-Fi b/g/n/ac – Dual-B 2.4/5 GHz
• BT 4.1/2.1+EDR

AUDIÓ
Fül hangszóró
Kettős zajszűrős mikrofonok

KAMERA
Akár 10 megapixeles 
állóképek
Akár 1080p videó
Auto-Fókusz
Optikai képstabilizátor
Vaku/jelenet megvilágítás

SZENZOR RENDSZER
• Proximity inward facing
• Proximity/ALS outward facing

¹A műszaki adatok változhatnak 





A Vuzix M-sorozatú okosszemüveg jövője 
a raktározásban és a logisztikában

A technológiai fejlődés, az adatelemzés és a mesterséges intelligencia forradalmasítja azt, ahogyan a vállalatok kezelik a 
készletrendszereket, függetlenül attól, hogy a változások az irodában, az úton vagy a raktárban zajlanak.
A puzzle utolsó darabja a raktári dolgozó: ahhoz, hogy a raktár hatékonyan működjön, a munkavállalóknak is hatékonynak 
kell lenniük. Tekintettel a kihangosítható munkával kapcsolatos előnyökre, a technológia, amely ezt a képességet biztosítja, 
kulcsfontosságú.
A Vuzix M-sorozatú okosszemüveg összekapcsolja az emberi munkavállalókat az intelligens gépekkel, kritikus 
tudásforrásokkal és egymással. Gyorsan lecserélik a kézben tartott eszközöket , a telefonokat és a papír alapú adatrögzítést és 
feldolgozást, és okosszemüvegen alkalmazzák az összes raktári funkciót. Nem lehet eléggé túlbecsülni a kihangosító, a fejre 
rögzített forma előnyeit. A Vuzix okosszemüveg használata megkönnyíti a munka közbeni hatékonyság jelentős növekedését 
és egyúttal a hibák jelentős csökkenését.
Az okosszemüvegek piacán belül kiemelkedő képességekkel bír a Vuzix M-sorozat. Ergonómiai kialakítása, képességei, 
szoftver partnereinek sokoldalú alkalmazásai és eszköz kiegészítői 20 éves sikersorozatot szereztek a Vuzix-nak. 
A hardver kialakításán és gyártásán kívül sok éves tapasztalat, több ezer beszélgetés, kísérleti programok és eszköztelepítések 
hozták el azt a sikert , mely által a Vuzix cég jelenleg a  a Fortune 1000 vállalata között jegyzett. Manapság a Vuzix okos- 
szemüvegek a világ legszélesebb körben telepített eszközei, amelyek digitálisan átalakítják a vállalkozásokat és egyetlen mobil 
eszközzel a legszélesebb körű felhasználás teszik lehetővé.
Ha többet szeretne megtudni a meglévő munkafolyamatok fejlesztéséről és új lehetőségeket szeretne megnyitni vállalkozása 
számára a Vuzix M-sorozatú okosszemüveg segítségével, látogasson el a www.vuzix.hu webhelyre.
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vuzix.HU

Új hajnal érkezik a világhírű Vuzix okosszemüveg- és kiterjesztett valóság gyártó központjába és 
gyártóüzemébe az Egyesült Államokban, Rochesterben.
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