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Szolgáltatás-export RADAR 

 

A Szolgáltatás Export Radar célja, hogy megkönnyítse a fejlett gyártók számára az ipari szolgáltatások 

exportjával kapcsolatos döntéshozatali folyamatot azáltal, hogy mesterséges intelligencia algoritmusok 

segítségével releváns piaci információkat kínál. A radar két fő funkciót tartalmaz:  

• egyrészt az eszköz adatbázisokban keres példaként megadott cégek honlapja alapján, másrészt 

kulcsszavas kereséssel. Ezáltal megkönnyítheti a piackutatást: egyszerűbben találhatunk potenciális 

együttműködő partnereket, lehetséges vevőket és a célpiacon jelen lévő versenytársakat. 

• másrészről, a mesterséges intelligencia algoritmusai megvizsgálják a vállalati weboldalakat abból a 

szempontból, hogy milyen ipari szolgáltatás kínálata van adott vállalkozásnak. Ennek 

eredményeként becsült valószínűséggel megtudjuk, hogy a vállalkozás adott szolgáltatást végez-e / 

kínál-e A kapott eredmények támogathatják a fejlett gyártókat, hogy az ipari szolgáltatásaikat 

sikeresebben exportálják. 

 

A kifejlesztett eszközben a mesterséges intelligencia algoritmusa utánozza azt az emberi cselekvést, amikor 

cégek honlapjain keresünk a kínált ipari szolgáltatásokat. Az algoritmus az alapján kalkulálja a 

valószínűséget, hogy a cég honlapján milyen információ érhető el a szolgáltatásról, vagyis mit kínálnak a 

vevőknek. A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy az előrejelzések bizonyos hibahatáron belül 

mozognak. 

Ez a kézikönyv útmutatást ad a radar használatához és az eredmények értelmezéséhez. 

  



 

 

 

 

Page 3 

 

 

A.  Regisztráció és belépés 

A kifejlesztett eszközökhöz való hozzáféréshez a felhasználónak regisztrálnia kell a weboldalon, vagy be 

kell jelentkeznie a korábban létrehozott fiókjába. 

 

1. lépés / Regisztráció és belépés 

A kifejlesztett eszközök használatához regisztrálni kell. Ehhez kattintson a „REGISTER” gombra. Hozzon 

létre egy jelszót, írja be az e-mail címét, és kattintson a „CREATE ACCOUNT” gombra. Ezt követően fog 

hozzáférni a platformhoz. Ha már regisztrált a Monitor használatához, használhatja uazt a fiókot. Ekkor 

a bejelentkezéshez adja meg e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a „LOG IN” gombra. 

Az adatvédelem nagyon fontos számunkra. Minden adatot névtelenül és teljesen bizalmasan kezelünk. Erről 

bővebb információt a honlapunkon található impresszumban talál. 
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B.  Lépésről lépésre: cégkeresés 

A Radar első funkciója azt teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy a célpiacokon (Ausztria, Cseh 

Köztársaság, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Egyesült 

Királyság, Egyesült Államok) hasonló cégeket találjanak a mesterséges intelligencia algoritmus alapú 

kereséssel. A keresőprogram algoritmusa kiválasztja és felsorolja a hasonló cégek listáját a megadott cég-

példa és további kulcsszavak alapján. A funkciónak az a célja, hogy megkönnyítse a piackutatást, és a 

felhasználók egy olyan cég-listát kapjanak, akikkel együttműködhetnek, megtudhatják, kik versenytársak 

vagy új ügyfeleket találjanak. 

 

#1 példa 

A napenergia-cellákat gyártó „A” vállalat Magyarországon található, és a megújuló 

energia üzletágban működik. Egy ideje tervezik, hogy nemcsak a termékeiket értékesítik 

egy külföldi piacon, hanem az ipari szolgáltatásaikat is. Első lépésként meg kell vizsgálni 

a célpiac érettségét. Ezért „A” vállalat tudni szeretné, hogy az adott piacon mely helyi 

és nemzetközi szereplő aktív és azok milyen ipari szolgáltatást kínálnak. „A” vállalatot 

leginkább az érdekli, hogy az osztrák piacon versenytársai milyen szolgáltatásokat 

kínálnak. Szolgáltatásmenedzserük két céget ismer (Fronius és ESAB), amelyek az osztrák 

piacon működnek és különösen a szolgáltatási üzletágban jelentenek konkurenciát. 

 

1. lépés: Belépés a “Radar”-ba 

A Radar a „Tools” legördülő menüből a „Radar” gombra kattintva, vagy a kék „GO TO RADAR / ugrás a 

Radarra” gombra kattintva érhető el. 
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2. lépés: Az #1 példa cégkeresés 

A cégkeresés elindítása és a releváns cégek beazonosítása érdekében kattintson a kék színű „COMPANY 

SEARCH / CÉGKERESŐ“ gombra. 

 

 

 

 

3. lépés: Töltse ki a keresési mezőket és kattintson a „Keresés” gombra 

A „COMPANY SEARCH / Cégkereső” gomb a Radar első funkciójához vezet. Kérjük, töltse ki a keresési 

mezőket. 

1. A cég keresésén belül kiválaszthatja, hogy az adott országban partnereket, vevőket vagy 

versenytársakat keres-e. Kérjük, adja meg, hogy mit keres: partner, vevőt versenytársat. 

2. Itt megadhatja egy vagy több olyan vállalat URL-jét, amelyekhez hasonlót keres. Az egyes URL-ek 

után nyomja meg az ENTER-t. 

3. A keresés pontosításához adjon meg egy vagy több kulcsszót, melyek az Önt érdeklő céghez 

kapcsolódnak. A mesterséges intelligencia nagyobb megbízhatósággal működik angol szavakra, 

kérjük, ezeket használja a keresésnél. Figyeljen a helyesírásra, mivel a hibásan beírt kulcsszavak 

torzítják az eredményeket. A kulcsszavaknak tükrözniük kell azokat a tulajdonságokat vagy 

tevékenységeket, amelyek kapcsolódnak az Ön által keresett vállalathoz (pl. hegesztés, cement 

stb.). Különböző kulcsszavakat használhat az ügyfelek, partnerek vagy versenytársak keresésénél. 

Minden kulcsszó beírása után nyomja meg az ENTER-t! 

4. Válassza ki azt az országot, ahol a céget keresi, egy vagy több jelölőnégyzetek bejelölésével. 

5. Válassza ki a legördülő mezőben az Ön által keresett eredmények számát (10, 25, 50, 100 cég). 

6. Nyomja meg a kék színű „KERESÉS” gombot. 
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4. lépés: Az eredmények értelmezése 

A megadott kulcsszavak és példaként használt cég-URL-ek alapján nyelvek szerint összeállítjuk a releváns 

kulcsszavak gyűjteményét, és kilistázzuk azokat a cégeket, amelyek szempontjából ezek a kulcsszavak a 

legrelevánsabbak. 

A keresés végén a képernyő jobb oldalán a keresési adatok vannak összegezve, a keresés eredményei az 

oldal alján láthatóak listázva. 

A keresési eredmények a cég nevét, a becsült találati megfelelőséget (egy 3 csillagos skálán), a szektort, 

melyben a cég működik, a címét és honlapja címét tartalmazzák. 

Az eredményeket exportálhatja a kék gombra kattintva: „Eredmények exportálása CSV-ként”. Ezenkívül 

egy átkattintható kapcsolóval kiválaszthatja, hogy tovább kívánja-e küldeni a kapott céget további 

szolgáltatásnyújtás elemzésre (weboldal funkcionalitás elemzés, amely áttekintést ad a vállalat által kínált 

szolgáltatásokról). Ha nem szeretné ezt az elemzést, hagyja az alapértelmezett beállítást „NEM 

TOVÁBBÍTANDÓ” állásban. 

 

 

 

Ha a kapcsolót átkattintja, a céget kiválasztja azért, hogy a Radar második lépésében további elemzést 

történjen. Ezzel egy időben a kapcsoló zöld színre vált és az „UGORJON A SZOLGÁLTATÁS-ELEMZÉSHEZ” 

szövegre vált.   
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A véleménye fontos számunkra! 

 

Felhasználóként javíthatja a mesterséges intelligáncián alapuló keresési eredményt azzal, hogy 

visszajelzést ad, hogy egy kapott eredmény hasznos volt-e vagy sem. A keret bal alsó sarkában szereplő 

„Hasznosnak találta az eredményt?” szöveg alatt kattintson a „Yes / Igen” vagy „No / Nem” szövegre. 

Opcionálisan, válaszát indokolhatja is. 
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C. Lépésről lépésre: a honlap elemzés 

A Radar második funkciója azt teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy egy olyan elemzést kapjon, ahol 

mesterséges intelligencia elemzi a céges weboldalakat a szolgáltatás-kínálat szempontjából (a különböző 

szolgáltatási kategóriákat a kézikönyv később ismerteti). Ez a funkció abban segíti a felhasználókat, hogy 

megismerjék, milyen az ipari szolgáltatásaik promóciója a weboldalukon. Emellett összehasonlíthatják saját 

eredményeiket a versenytársaik eredményeivel. Ily módon az eszköz támogatja a szolgáltatások exportjával 

kapcsolatos döntéshozatalt, és megmutatja a potenciális bevételi lehetőségeket a célpiacokon (Ausztria, 

Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, 

Egyesült Királyság, Egyesült Államok). 

 

#2 Gyakorlati példa 

A példához visszatérve: miután a szolgáltatásmenedzser a „hasonló cég keresés” révén megismeri a 

versenytársait a célpiacon (Ausztriába), most arra kíváncsi, hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak a 

versenytársak honlapjukon. Ennek érdekében használja a radar weboldalelemző funkciója, hogy 

részletesebb elemzést kapjon arról, mely szolgáltatások szerepelnek a versenytársak honlapján. Az ember 

által végrehajtott kereséshez hasonlóan működik a mesterséges intelligencia algoritmusa is, vagyis a 

releváns kulcsszavak alapján megvizsgálja a megadott vállalatok weboldalait. A különböző szolgáltatási 

kategóriák kulcsszavaihoz meghatározott valószínűségek vannak rendelve. Egy bizonyos valószínűségi 

küszöb felett az algoritmus jelzi, hogy a szolgáltatást népszerűsítik a weboldalon, vagyis kínálják az 

ügyfeleknek. 

 

1. lépés: Belépés a “Radar”-ba 

A Radar a „Tools” legördülő menüből a „Radar” gombra kattintva, vagy a kék „GO TO RADAR” gombra 

kattintva érhető el. 
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2. lépés: A #2 honlap elemző funkció elérése 

A weboldal-elemzés elindításához és a más cégek weboldalain ajánlott szolgáltatások azonosításához 

kattintson a kék „HONLAP ELEMZŐ” gombra. 

 

 

 

3. lépés: Töltse ki a keresési feltételeket, majd kattintson a „Keresés” gombra 

A „HONLAP ELEMZŐ” gomb a Radar második funkciójához vezet. Kérjük, töltse ki a keresési paramétereket. 

1. Itt adja meg az Ön cége URL-jét. Nyomja meg az ENTER. 

2. Adja meg egy vagy több vállalat URL-jét, amelyeket a Radarban szeretne elemezni és szeretne 

összehasonlítani a saját cége eredményeivel. Nyomja meg a visszatérés gombot (  VAGY enter) 

minden cég URL-je után, a bejegyzés megerősítéséhez. 

3. Az elemzés indításához kattintson a kék „KERESÉS” gombra. 
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4. lépés: A kapott eredmények 

Miután az elemzés befejeződött, a weboldal összefoglalja a keresési adatokat a jobb oldalon, és a keresés 

eredménye lentebb látható. Az URL-nevekre kattintva választhat, hogy az elemző grafikon mutassa / ne 

mutassa a vizsgált cégek adatait vagy akár az átlagot. Lehetősége van arra is, hogy az eredményeket 

számokban jelenítse meg, hogy frissítse az elemzést vagy exportálja az eredményeket. Az „Ordering” 

legördülő menüből kiválaszthatja azt a lehetőséget is, hogy az eredményeket szolgáltatási kategóriák szerint 

jelenítse meg (service areas). 

Egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus elemzi a megadott cégek weboldalait, melyet több mint 

1.800 vállalati weboldal annotációja révén láttak el információval. A radar megvizsgálja és megmutatja, 

hogy mely ipari szolgáltatások szerepelnek ezeken a megadott weboldalakon. (Ha többet szeretne megtudni 

1 

2 
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a mesterséges intelligencia-algoritmussal vagy magával a projekttel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a 

projekt egyik tagjával → névjegyek a kézikönyv végén.) 

Az eredmény megmutatja annak valószínűségét – az algoritmus segítségével -, hogy az ipari szolgáltatásokat 

a vizsgált cég honlapján feltüntetik és ajánlják. A kapott eredmény azt feltételezi, hogy ha egy szolgáltatás 

megjelenik a cég honlapján, akkor azt a szolgáltatást nyújtják is. 
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5. lépés: Az eredmények értelmezése / a grafikonon szereplő ipari szolgáltatások:  

Az ábrán látható sávok azt jelzik, hogy mennyire valószínű, hogy az adott szolgáltatás szerepel a vizsgált 

vállalat honlapján. 50 %-os érték felett feltételezhetjük, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy a 

szolgáltatás szerepel a weboldalon, mint nem. Ezt azt jelenti, hogy minél magasabb az érték a fenti 50 %-

os valószínűséghez mérten, annál valószínűbb, hogy a szolgáltatás megjelenik a honlapon. Illetve, minél 

alacsonyabb a valószínűség az 50 %-os értékhez képest, annál valószínűbb, hogy a szolgáltatás nem érhető 

el a vizsgált honlapon. 

 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

1) A radar csak a vállalatok weboldalain megjelenített tartalmat elemzi. Ezért, ha egy vállalat 

szolgáltatásokat kínál, de nem jeleníti vagy említi meg azokat a weboldalán, a radar nem találja 

meg. Így a valóság eltérhet a webes jelenléttől. Azok a vállalatok azonban, amelyek szolgáltatásokat 

kívánnak értékesíteni, általában a weboldalukon népszerűsítik szolgáltatásaikat. 

2) Az Ön saját szolgáltatás-kínálata: 

Előfordul, hogy egyes vállalatoknak gyenge a webes jelenlétük. Ezért ellenőrizheti az Ön saját 

szolgáltatás kínálatát a radar segítségével. Ha a Radar alacsony (50 % alatti) valószínűséget jelez az 

Ön (néhány) szolgáltatására nézve, nagyon valószínű, hogy mások (pl. az Ön ügyfelei) nem fogják 

megtalálni ezeket a szolgáltatásokat. Ennek okán indokolt javítania az Önök által kínál 

szolgáltatások web-jelenlétét a honlapon. 

3) A piacon kínált szolgáltatások megértése (a Radar elemzésének a szemszögéből): 

Mivel más vállalatokat (URL-eket) is hozzáadhat a radarhoz, az megmutatja azokat a 

szolgáltatásokat is, amelyeket ezek a vállalatok (pl. a célpiac lehetséges versenytársai) jelenítenek 

meg a weboldalukon. Így jobban átláthatjuk, hogy ezen a piacon már kínálnak-e bizonyos 

szolgáltatásokat (azaz 50 %-ot meghaladó sávokat). Egyes cégvezetők ezt úgy értelmezhetik, hogy 

a piac „készen áll” ezekre a szolgáltatásokra (mivel más vállaltok is kínálják őket). Mások számára 

ez azt jelentheti, hogy ezen a piacon nem érhetnek el jelentősebb versenyelőnyt, így a célpiac már 

nem lesz vonzó a cégvezetés számára. Ez a döntés az Ön egyéni stratégiájától függ. Másrészt 

bizonyos szolgáltatások hiánya (50%-os érték alatti sáv) azt is jelezheti, hogy az adott 

ágazatban/területen nincs jelentős kereslet a releváns szolgáltatás(ok) iránt. 

4) A versenytársak megértése: 

A radar képes elemezni az egyes versenytársakat. A versenytársak weboldalára (URL-ekre) való 

belépéssel a radar feltárja a webes promóciójukat. A találatok azt jelzik, hogy a versenytársak 

stratégiailag mire összpontosítanak, mit hangsúlyoznak. Ha a radart több különböző időpontban is 

használja (ugyanazokat a versenytársakat és keresési feltételeket megadva), észlelheti a 

versenytársak által menedzselt változásokat a szolgáltatási üzletágban. 

5) A szolgáltató partnerek web-jelenlétének professzionalizmusa: 

Számos vállalat működik együtt helyi harmadik üzletféllel (forgalmazó/szolgáltató partnerrel) a 

külföldi piacokon. Ezek a partnerek közelebb állnak az ügyfelekhez, beszélik a helyi nyelvet, ismerik 

a helyi gazdasági környezetet stb. A forgalmazó/szolgáltató partnerek weboldalának való 

megadásával a radar megmutatja, hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak ezek a partnerek. 

Ismételten jelezzük, hogy ha egy cég el akarja adni a szolgáltatásait, általában népszerűsíti azokat 

a weboldalán. A hiányzó (alacsony valószínűségi értékkel jelentkező) szolgáltatások azt jelzik, hogy 

a (lehetséges) forgalmazó/szolgáltató partner nem fordít elég figyelmet bizonyos szolgáltatásokra. 

Vagy arra utal, hogy a forgalmazó/szolgáltató partnernek javítania kell webes jelenlétét ezen a 

területen. Ez segíthet abban, hogy bizonyos ismereteket szerezzen az új forgalmazó/szolgáltató 

partnerek szolgáltatói tevékenységéről a célpiacon. 

  



 

 

 

 

Page 15 

 

 

D.  Szolgáltatási kategóriák  

Az alábbi rész áttekintést nyújt a megjelenített szolgáltatási kategóriákról. 

 

o   1: eladást megelőző (pre-sales) szolgáltatások 

  11: termékbemutatók 

  12: ügyfél-szemináriumok 

o   2: terméktámogatási szolgáltatások 

  21: jótállás 

  22: technikai felhasználói képzés 

  23: ügyfélszolgálat 

  24: tesztelés, tesztberendezés, minőségbiztosítás 

o   3: termék életciklus-szolgáltatások 

  31: telepítési szolgáltatások 

  32: javítási szolgáltatás 

  33: pótalkatrészek 

  34: karbantartás 

  35: korszerűsítés 

o   4: K&F szolgáltatások 

  41: kutatási szolgáltatás 

  42: prototípus tervezés és fejlesztés 

  43: megvalósíthatósági tanulmányok 

o   5: operatív szolgáltatások 

  51: projekt menedzsment 

  52: a termék működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások az ügyfél számára 

  53: az ügyfél folyamatainak működtetését támogató szolgáltatások 

o   6: pénzügyi szolgáltatások  

  61: fizetés a használatért 

  62: részletfizetés 

  63: lízing 

  64: bérleti rendszer 

 

A következő táblázat a kevésbé ismert szolgáltatási kategóriákat írja le (1; 4; 5 és 6) 

részletesebben. 
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KÓD 
SZOLGÁLTATÁSI 
KATEGÓRIA 

LEÍRÁS 

11 termékbemutatók 
Ez a kategória a termék bemutatására utal a vevő vagy 
termelő telephelyén, egyes kiállításokon, vásárokon vagy 
egyéb rendezvényeken. 

12 ügyfél-szemináriumok 

Ez a termék értékesítése előtt a vevő számára szervezett 
szemináriumokra vonatkozik. Ebbe a kategóriába nem 
tartoznak bele az értékesítést követő képzések, pl. a gép 
üzemeltetője számára. A szemináriumok középpontjában a 
beszerzési osztály vezetői vagy munkatársai állnak. 

41 
kutatási 
szolgáltatások 

Ez a kutatásra, mint szolgáltatásra utal. Nem foglalja 
magában a vállalat által végzett általános kutatást, csak 
olyan kutatást, amelyet kifejezetten az ügyfél számára 
végeznek. 

43 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 

Ez a kategória azokra a szolgáltatásokra összpontosít, 
amelyek megvizsgálják, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás megfelelően működik-e, és integrálható-e az 
ügyfél folyamatába, pl. szimulációk. 

51 projekt menedzsment 

Ez olyan szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek az ügyfél 
számára egyedi projektek irányítását végzik, pl. az eladó 
nemcsak a futószalag korszerűsítését végzi el, hanem az 
egész projekt megszervezését is. 

52 

a termék 
működtetéséhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások az 
ügyfél számára 

Ez a kategória olyan szolgáltatásra vonatkozik, amely során az 
eladó nem értékesíti a terméket (pl. egy gépet), hanem saját 
munkatársaival együtt működteti a terméket az ügyfelek 
telephelyén. 

53 

az ügyfél 
folyamatainak 
működtetését 
támogató 
szolgáltatások  

Ez a kategória olyan szolgáltatásra vonatkozik, amelyben az 
eladó nem értékesít terméket (pl. gépet), hanem a vevőnél 
zajló folyamatok egy részét saját személyzetével végzi 
(általában az eladó egyes gépeit is beleértve). 

61 Fizetés a használatért 
Ebben az esetben a vevő nem a termékért fizet, hanem a 
termék használatáért. 

62 Részletfizetés 
Ebben az esetben az ügyfél nem egy időben fizeti ki a teljes 
összeget, hanem kisebb részekben egyenlíti a számlát. 

63 Lízing 
Az eladó a vevőnek bérbe adja a termékeit, a szerződés 
lejártával pedig a vevő tulajdonába kerül a termék. 

64 Bérleti rendszer 
Az eladó a vevőnek bérbe adja a termékeit, ahelyett, hogy 
eladná. 
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