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4 Partner
Ipari digitalizáció egy lépésben

EGY KIVÁLÓ
ÖTLETHEZ
PROFESSZIONÁLIS
CSAPAT DUKÁL
Ha van egy innovatív ötlete és azt ipari környezetbe
ültetné, mi megtaláljuk hozzá a megfelelő forrást, képzést,
partnert. Kidolgozzuk a műszaki koncepciót, megtervezzük
és előkészítjük, majd teljeskörűen koordináljuk projektjét.
Önnek nincs más dolga, mint megosztani velünk fejlesztési
igényeit.
A 4 PARTNER azért fogott össze, hogy Ön gond- és
gondozás mentesen valósíthassa meg álmai projektjét,
automatizálja gyártását, optimalizálja vállalati működését.
Ipari digitalizáció egy lépésben: 4p@innoskart.hu
Vállalkozása jövője az Ön kezében van! Segítünk, hogy
megtalálja a megoldást üzleti kihívásaira!

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS (JOGOSULTSÁGVIZSGÁLAT)
Adószáma megadásával 24 órán belül értesítjük, hogy
megfelel-e a pályázati feltételeknek és mekkora
támogatásra pályázhat. A minősítés során kizárólag
nyilvános adatbázisokból dolgozunk, Önt nem terheljük
felesleges adminisztrációval.

PÁLYÁZATÍRÁS
A pályázatírás magában foglal minden olyan
tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez szükséges.
Törekszünk arra, hogy az Ön számára legoptimálisabb
megoldásokat megtaláljuk. Korrekt, gyors és pontos
tájékoztatást nyújtunk, hogy Ön a legjobb döntést tudja
meghozni a fejlesztés tervezése során. Átlátható módon, az
adminisztratív feladatokat racionalizálva, Önt és
Vállalkozását a legkevésbé terhelve látjuk el feladatainkat.
A pályázatok írása sikerdíjas alapú, tehát kizárólag nyertes
pályázat után számítunk fel díjat. A sikerdíjat az elnyert
támogatásra vetítjük, nem pedig a teljes projektköltségre.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS
A pályázat bírálata során előnyt jelentő szolgáltatást
nyújtunk. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
minősített partnereként tanácsadói tevékenységet látunk
el. A szolgáltatás a projektjében elszámolható költségként
tervezhető.

MENEDZSMENT
Szolgáltatásunk keretében a vállaljuk a pályázati projektek
teljeskörű menedzselését egészen a fenntartási időszak
végéig. A projekt megvalósítási szakaszában segítjük a
partnereket a beszerzések, elszámolások összeállításában,
a pályázati mérföldkövek teljesítésében. Szakmai
támogatásunkkal a feltételesen visszatérítendő támogatás,
akár 100%-os mértékben vissza nem térítendő
támogatássá válhat.

MŰSZAKI KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA
Innovatív Ipar 4.0 megoldások koncepciójának kidolgozása
teljeskörű felméréssel. Az ötlettől a „kulcsrakész”
kivitelezésig teljes körű hardveres és szoftveres
megoldásokat, s emellett olyan szolgáltatásokat kínálunk,
amelyek az ipari automatizálási és digitalizációs
megoldások teljes integrálását segítik a termelő vállalatok
mindennapi működésében, azok méretétől függetlenül.

IPARI DIGITALIZÁCIÓ, SZOFTVERMEGOLDÁSOK
Adatgyűjtés és elemzés a termelő eszközökről,
hatékonyságnövelés, diagnosztika. Az erőforráshatékonyság és a termelés maximalizálás az ipari gyártók
legfontosabb prioritása. Az általunk tervezett és kivitelezett
digitális rendszerek képesek kiszűrni a gyártási
rendellenességeket, beazonosítani a kiváltó okokat és
optimalizálni a működést.

IPARI AUTOMATIZÁLÁS, ROBOTIZÁLÁS
Gyártósorok, robot cellák teljeskörű tervezése, kivitelezése.
Saját fejlesztésű, robot- és vezérlésgyártóktól függetlenül,
univerzálisan integrálható termelésfelügyeleti rendszerek.

KÖVETŐ MŰSZAKI TÁMOGATÁS
Megoldásaink alkalmazási területe lefedi a valós idejű
gépfelügyeletet, a szükséges karbantartást előrejelző
algoritmusokat, illetve a különböző eszközök üzemen
belüli követését.

KÉPZÉS
Államilag engedélyezett robotkezelő- és programozó
kurzusainkon nem csak a jelenkor, de a jövő kihívásaira is
felkészítjük ügyfeleinket. Tréningjeink előzetes felmérés
alapján, a vállalat belső igényeire szabottan készülnek.

KAPCSOLATÉPÍTÉS
Biztosítjuk az egymást kiegészíteni képes üzleti partnerek
egymásra találását hazai és nemzetközi területen egyaránt.
Garanciát vállalunk a közvetített felek szakmai
felkészültségéért, üzleti megbízhatóságáért.

LIVING LAB ÉS PILOT LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA
Új, sikeres digitális innovációk megvalósítása érdekében
elősegítjük a technológia szolgáltatók, living lab-ek és ipari
vállalatok, mint felhasználók együttműködésének
létrejöttét.

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁSOK KÖZVETÍTÉSE
Nemzetközi projektjeinkkel és EU-s támogatásokkal
patronáljuk a magyar KKV-k digitális újjászületését és
felzárkózását az európai élvonalhoz.

LÁTHATÓSÁGNÖVELÉS
Online rendezvények - webinárok és study visitek - útján
bemutatjuk partnereink digitális projektjeit.
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