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AUTOMATIZACIJA VERSLO
AUGIMUI

PRISITAIKYMAS

Neabejojame, kad
robotai turi prisitaikyti

prie verslo aplinkos,
ateities pokyčių ar

augimo perspektyvų.

BENDRYSTĖ

Robotai turi gebėti
bendradarbiauti su

žmonėmis.

VALDYMAS

Sprendimai turi būti iš
pilnai autonomiškų

mobilių robotų, kurie
gebėtų prisitaikyti prie

verslo valdymo
procesų.

PRODUKTYVUMAS

Sistema turi gebėti
nuolat mokytis tam,

kad būtų
maksimalizuojamas

produktyvumas.



Konsultuojame robotų parinkimo
klausimais

PASLAUGŲ SPEKTRAS

Kuriame robotizuotos intralogistikos
automatizacijos sprendimus sandėliui

Diegiame, projektuojame, kuriame
programinę įrangą ir aptarnaujame
robotus bei jų sistemas



SEKTORIAI
SU KURIAIS
DIRBAME

Išmanusis
miestas

Industrijos ir
sandėliavimo

sektoriai



PAGRINDINĖS PLATFORMOS
NAUDOJAMOS SPRENDIMAMS

SLR FOBO MOBO



Sandėliavimas ir prekių

papildymas bei surinkimas

sistemiškai

 

Ekonomiška ir padeda

optimizuoti sandėlį

 

Tiksliai parenkami prekių

pristatymo ir surinkimo taškai

 

Dirbama su standartinio dydžio

konteineriais

 

Prekės pristatomos į darbo

stotelę

Sandėlio
valdymo
robotais
privalumai



Pakeičia tradicinę „person-to-

goods“ sistemą į „goods to

person“

 

Užtikrina saugesnę aplinką

darbuotojams

 

Užtikrina efektyvesnį sandėlio

logistikos valdymą

 

Užtikrina padidėjusį našumą

 

Geriau išnaudoja sandėlio erdvę

 

Užtikrina geresnį darbo

sandėlyje įvaizdį

 

Išmanioji
sandėlio
valdymo
sistema (SWS)



ARCS (cloud based system) buvo

sukurtas susijungti, kontroliuoti

ir valdyti skirtingų rūšių ir tipų

robotus

 

Sistema įgalina jus efektyviai ir

paprastai valdyti skirtingų rūšių

robotus ir jų aplinką

 

Sistema įgalina jus dirbti kartu

su kitomis šiuo metu jūsų

robotus ir jų aplinką

valdančiomis sistemomis

Autonominė
robotų
kontroliavimo
sistema (ARCS)



SAULĖTEKIO SLĖNIO SIC
PASLAUGOS

SSSIC gali pasiūlyti iš viso virš 40 inovacijų paramos ir
skaitmeninių inovacijų paslaugų. Įmonės pasinaudojusios
SSSIC paslaugomis turi galimybę pasinaudodamos de
minimis valstybės pagalba atgauti iki 50 % lėšų.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondų lėšomis pagal priemonės „Skaitmeniniai
inovacijų centrai“ kvietimą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01.



SAULĖTEKIO SLĖNIO SIC
PASLAUGOS

Supažindinti įmones su inovatyvių skaitmeninių
sprendimų privalumais bei įgyvendinimo galimybėmis
Stiprinti turimas skaitmeninimo kompetencijas bei
gerinti infrastruktūrą
Plėsti bendradarbystės ryšius

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas subūrė
Inovacijų grupę, ir kartu su devyniomis skaitmenines
inovacijas kuriančiomis organizacijomis 2020 m.
gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Saulėtekio
slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų
plėtra“. Projekto metu bus siekiama įgyvendinti šiuos
tikslus:



Susisiekime

+370 600 16 488

info@sunrisevalleydih.lt
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