
A napi fogyasztási cikkek piacának IoT megoldásait mutatjuk be
virtuális kapcsolatépítéssel összekötött webinárunkon.

 
Minden vállalkozás a hatékonyság növelésére törekszik – legyen szó
munkaszervezésről, versenyképességről, vagy vásárlói
elégedettségről – és mindezt mielőbb megtérülő formában kívánja
elérni. A digitalizáció pontosan azt a gyorsan bevezethető pluszt
adja hozzá üzlete működéséhez, amely nem csak segíti átlendíteni
vállalkozását a jövőbe, de növeli a forgalmat, csökkenti az emberi
erőforrás szükségességét és olyan adatok szolgáltatására képes,
amelyek kiértékelésével mindezeken túlmutató előnyre is szert
tehet  versenytársaival szemben.
 
A digitális átalakulás minden ágazatot érint, így az FMCG szektort
sem kerülheti el. Ismerje meg a napi fogyasztási cikkek piacának
IoT megoldásait, tudjon meg többet a másoknál már jól bevált
megoldásokról, kérdezzen közvetlenül a fejlesztőktől.
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A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részletek és regisztráció: www.innoskart.digital/esemenyek 
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Bessenyei István
Önkiszolgáló rendszerek: a jövő kereskedelmi megoldásai

Bessenyei István a Kecskeméti Főiskolán végzett
Rendszerszervezés szakon, majd MBA diplomát szerzett. A
Laurel megalakulása (1993) óta egyetlen cél vezérli: meglévő
és leendő ügyfelei számára világszínvonalú retail szolgáltatást
nyújtson elérhető árakon. A Laurel nevéhez fűződik többek
között az első online pénztárgép engedély megszerzése,
illetve az első magyar önkiszolgáló pénztárgép fejlesztése is.

Havasi Zoltán
Okospolc az eladótérben

Havasi Zoltán a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki kar
Villamosmérnöki szakán, Telekommunikáció szakirányon
szerzett diplomát. Alapítóként, a kezdetektől napjainkig aktív
szerepet vállal a MOHAnet termékeinek és szolgáltatásainak
fejlesztésében. IoT megoldássai megtalálhatók a
vagyonvédelemben, a tűzvédelemben, a szállítmányozásban, a
logisztikában és a személyfelügyeleti rendszerekben egyaránt.

Kovács Vilmos Levente
Itt az új világ! Még sosem láttunk ilyet.

Kovács Vilmos Levente  az Óbudai Egyetem Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán szerzett
diplomát. Jelenleg a Simplexion Kft. ügyvezető igazgatója és
tulajdonosa, ahol 2005 óta szolgálnak ki különleges igényeket
az adatvezérelt ipari megoldások területén. RFID
tevékenységük az ismert gyártók termékeinek forgalmazásán
és integrálásán túl egyedi fejlesztésekre is kiterjed.


