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A DIGITALIZÁCIÓS STRATÉGIÁK DINAMIKUS ALAKÍTÁSA

</Digitális trénerek az Ön vállalkozása számára>

A digitalizációs 
stratégiák 

elfogadottságának 
növelése az Ipar 4.0 

kontextusában

A projekt megvalósításának részeként digitális trénerek megfelelő workshopok keretében támogatják a

vállalkozások egy szűk körét a digitális üzleti modellek kidolgozásában és megvalósításában. Ennek során

különösen az ügyfeleken és ágazatokon átívelő megközelítésekre támaszkodnak, hogy új lehetőségeket

tárjanak fel a vállalkozások számára, és a folyamatok valamennyi résztvevőjének bevonásával elterjesszék

az agilis folyamatszemléletet. A központi cél a digitalizációs stratégiák elfogadásának előmozdítása az

Ipar 4.0 kontextusában. A digitális trénerek kihasználják az értékteremtő hálózatokra és azok digitalizáció

általi változásaira vonatkozó ismereteiket.
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Az ADAPTION érettségi modell segítségével határozzák meg a digitális

transzformáció adott fokát. Az érettségi modell összehasonlítja a cél- és a

tényleges állapotot, és így megmutatja az erősségeket és a további fejlesztési

igényeket a vállalkozások digitális kompetenciái tekintetében. Ez lehetővé teszi

az új technológiák bevezetésének rendszerezését a digitalizáció területén.

A megközelítés központi eleme a technológia (gépek, informatika, műszaki

állapot stb.), a szervezet (strukturális és eljárási szervezet stb.) és a munkatársak

(képzettségi struktúra, átlagéletkor, rugalmas bevethetőség stb.) társadalmi-

technikai dimenzióinak figyelembevétele. Ez egy ötlépcsős eljárásból áll,

iterációs ciklusokkal.

Az ADAPTION fejlettségi modell nem ad meg merev átállási utakat, hanem

támogatja a vállalkozásokat az egyedi intézkedések levezetésében, valamint a

kiberfizikai termelési rendszer felé vezető úton a saját fejlődési útvonaluk

meghatározásában és megtervezésében.

Alkalmazás a vállalkozásnál: Ötlépcsős eljárás iterációs ciklusokkal

</Az ipar 4.0 transzformációs folyamat célorientált irányítása>
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</Költségmegtakarítás>

Az ADAPTION koncepció alkalmazásával 

hosszú távon növelheti innovációs és 

digitalizációs kapacitását, így új bevételi 

forráslehetőségeket fejleszthet és 

növelhet.

Közvetett költségmegtakarítást érhet el 

azáltal, hogy a munkahelyspecifikus

igényekhez igazított, hatékony 

továbbképzési intézkedéseket vezethet 

be alkalmazottai számára.

Ingyenesen kap tanácsadási szolgáltatást. 

Az ADAPTION koncepció alkalmazásának 

költségei a projekt költségvetését 

terhelik.

</Stratégia teljesítmény>

Egy bevált módszert használhat, amellyel 

különösebb erőfeszítés nélkül mérheti és 

alakíthatja vállalkozása digitalizációjának 

mértékét.

A jövőben hatékonyabban és 

eredményesebben tervezi meg 

innovációmenedzsmentjét.

A módszert az új digitális trénerekkel 

együtt alkalmazva javíthatja 

humánerőforrás-stratégiáját.

Előnye, hogy egy olyan hálózat tagja 

lehet, amely a digitalizáció és a digitális 

transzformáció kérdéseivel és trendjeivel 

foglalkozik, és gyakorlati megoldásokat 

keres. 

</Profil fejlesztése>

A digitális transzformáció melletti 

kifejezett elkötelezettség révén a 

korábbinál vonzóbb módon mutatja be 

vállalkozását. 

Élvezheti egy kipróbált és bevált folyamat 

használatát az innovációmenedzsment 

javítása érdekében. 

Ön profitál abból, hogy a projekthez 

kapcsolódó kiadványokban és a 

médiamegjelenésekben megemlítik a 

vállalkozását.

Az ügyfélélmény javításával az 

ügyfélhűség növekedését érheti el.

</Miért érdemes részt vennie?>
A projektben való részvétel számos előnnyel jár vállalkozása számára. A megoldási stratégiákat az Ön
vállalkozására, kívánságaira és kihívásaira szabjuk. A megszerzett tapasztalatok fényében újragondolhatja
innovációmenedzsmentjét, és a jövőben hatékonyabbá és eredményesebbé teheti azt. A költségeket a projekt
keretében az EU viseli. Ez tehát egy ingyenes tanácsadói szolgáltatás az Ön számára. Ezenkívül az ADAPTION
alkalmazása várhatóan hosszú távon növeli az Ön innovációs és digitalizációs kapacitását, így új bevételi
források lehetősége fejleszthető és növelhető. Az ADAPTION modell megfelelő alkalmazásának előfeltétele a
nyílt párbeszédre való hajlandóság.
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