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MERRE TARTUNK

Célunk
Eszközt adni az emberek kezébe a vállalkozások számára, amely szavatolja a biztonságot a
közutakon. Képes az összetett helyzetekben is az egyes személyek támogatására.

Vállalatunk célja egy módszer kifejlesztése, amely az ember támogatásával a technika
lehetőségeivel forradalmasítja a közlekedést, munkamódszereket és hatékonyságot.

Megakadályozzuk az emberi hibákból bekövetkező és
szándékos baleseteket. 

KÜLDETÉSÜNK

Balesetmentes, szabad, fenntartható emberközpontú
közlekedés.

VÍZIÓ
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INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK

MITŐL LESZ HITELES A MEGOLDÁS
Kik is vagyunk mi?

Járműipari és gépészeti technológiák felhasználói és értékesítési ismeretei. 3,5 millió kilométernél is több
utazás és elemzése, valamint azok összegyűjtött információi Európa útjairól.

Több tízezer órányi tapasztalat a járműhasználat és  felhasználói oldalán, a járműüzemeltetés területéről.
Informatikai ismeretfejlesztés és több ezer óra szoftver és hardver tesztelés, böngészés, fejlesztés.  Sok-sok
csiszolás a módszereken, amelyek fejlesztése talán soha nem ér véget.

Az AI-GTS Kft. a Kutatás- Fejlesztési és Innovációs Tőkealap által támogatott startup vállalkozás, amely
kifejezetten egy közlekedéstámogató rendszer fejlesztésére jött létre.

Hitelességünket a hitünk, a céljaink és a megvalósításra tett kitartásunk adja.
 
Hisszük, hogy a biztonságos közlekedés megteremtése és az ember támogatása alapvetően meghatározza
a fenntarthatóságot, a járművek hatékonyságát és a környezetvédelmet. 

Hisszük, hogy az embert nem helyettesíteni kell az utakon, hanem egy olyan képességgel ellátni, amely
felruházza az előrelátás és a veszélyek elkerülésének tudásával!

Varga András Balogh Ádám
CEO COO

Gépész, tulajdonos Informatikus, tulajdonos

"Soha nem tudsz megváltoztatni dolgokat az által, hogy harcolsz a
létező valóság ellen. 

Hogy megváltoztass valamit, építs egy új modellt, ami elavulttá
teszi a már létezőt."

Richard Buckminster Fuller 
1895. július 12. — 1983. július 1. közismert nevén Bucky Fuller, amerikai építész és feltaláló



Az ellátási láncok működtetése a mozgatórugója a világ gazdaságának. Biztonságosan,
határidőre célba juttatni a gyártott, termelt vagy forgalmazott termékeket csak a külső
szemlélőnek tűnik egyszerű feladatnak.
Nyomasztó teher nehezedik a vállalkozásokra az ágazatban, mint például:

INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK

SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA
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Gyakorlati támogatás a költségek csökkentésére

alacsony fuvardíjak, elnyújtott fizetési határidővel
emelkedő üzemanyagárak
növekedő jármű beszerzési árak
emelkedő szervizköltségek
alkatrészek beszerzése, kopó és kenőanyagok készleten tartása
a munkaerőhiány, méghozzá a megbízható és felelősségteljes munkaerő hiánya
emelkedő bérköltségek
adminisztrációs terhek
biztosítási díjak

Sok esetben tűnik úgy, hogy egy-egy külső szolgáltatás megpróbál valamilyen módon
segíteni a fenti problémákon, azonban alapvetően a feladatmegoldást, a folyamatok
kialakítását a vállalkozás vezetőire hagyják.
A Safety Eye rendszere nem tud mindent is. Úgy véljük, hogy a fenti problémákból három
esetben azonban képesek vagyunk a pozitív változásra, méghozzá automatizáltan. Egy
esetben pedig lehetőséget biztosítunk a kiadás csökkentésére.



INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK
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ÜZEMELETÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN
A közlekedéstámogatás és a járművek összefüggései

Üzemeltetési költségek
Szervizköltségek
Megfelelő alkalmazott
Biztosítási díjak

Flottakezelés átírva
Hatékonyságot növelni, üzemeltetési költséget csökkenteni valós időben
és a megfelelő beavatkozási lehetőséggel lehet.

A Safety Eye egy globális közlekedéstámogató rendszer, amely
összefüggéseiben, térben, időben és a járművezetők egyedi adottságait
elemezve biztosít valós idejű információkat. 

Ezzel egyidőben a járművezető felé automatikusan meghatározza a
problémát és a megoldást is megmutatja.

Hatékonyságnövelés
A járművek adottságait egyedileg kezeljük, a feladat jellegének megfelelően és
járművezető személyes képességeivel összehangoltan.
A jármű kezelőjét folyamatosan képezzük, munkaidőn kívül is.
A belső szabályokat alkalmazható, betartható megoldásra cseréljük, amelyet
önmaguktól alkalmaznak a munkavállalók.
A vállalatok folyamatainak egyedi kialakítása mentén optimalizáljuk az embert a
járműhöz, a járművet a forgalomhoz és a környezethez. 

Eredmény a bevezetést utáni napoktól mérhetően jelentkezik

5-25% üzemanyag és 20-45% egyéb járulékos üzemeltetési költségmegtakarítás
Minősített alkalmazottak, tudás, technikai ismeret, stílus és feladatteljesítés alapján
Valós idejű, önműködő beavatkozás a káros folyamatok megelőzéséhez
Biztosítási költségcsökkentés, baleseti kockázat minimalizálás
A vállalati egyedi folyamatok és szabályok betartatása, erőfeszítés és utasítás nélkül
Gyakorlati balesetmegelőzés lehetősége
Globális közlekedési támogatás
Gépjárművezetők, kezelők folyamatos fejlesztése, vállalati oktató platform
Zárt közösségi platform a belső kommunkációhoz
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A települések üzemeltetése összetett és bonyolult
feladatláncokból áll, ami függ az évszakoktól és egyidőben az
elérhető költségvetéstől.

Dokumentálni, megelőzni a problémákat, tervezni és
fejlesztéseket végrehajtani egyszerre, hogy kiszolgáljuk a
település lakosságát.

Utak, közművek, közterek és parkok, zöldterületek fenntartása,
felújítása vagy megtervezése. 
A közlekedési csomópontok, csatornarendszerek, külterületek
vagy éppen a csúszásmentesítés és a hómentesítés feladatainak
rendszerezése.

A feladatok koordinálása és az erőforrások optimalizálása és
ezzel együtt, a bizonyítható dokumentálás kritikus fontosságú a
települések életében.

Nem is beszélünk a pályázatok és fejlesztések megvalósításának
folyamatairól, amelyek szintén rengeteg részfeladattal terhelik a
településeket.

INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS VÁROS- ÉS
TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS
Hatékonyság és észszerűség a tapasztalatokra építve
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Adminisztrációs teher radikális csökkentése
Feladatkiosztás és teljes dokumentálás egy platformon
Emberi munkaerő és munkaeszközök optimalizálása és dokumentálása
Karbantartási és fenntartási munkák dokumentálása, optimalizálása
Speciális feladatok egyedi kezelhetősége
Téli munkavégzés teljeskörű optimalizálása, dokumentálása
Bejelentések automatikus feladattá alakítása, ügyintézőkhöz rendelése
Vállalati- városüzemeltetési egységek feladatainak kezelése,
optimalizálása
Parkfenntartó munkák ellenőrzése, dokumentálása, optimalizálása
Út-, járda, közlekedési jelzések, építési feladatatok kezelése,
optimalizálása és dokumentálása
Előre beállítható figyelmeztetések, emlékeztetők, feladat ellenőrzési
megoldások
Bármilyen egyedi objektum megjeleníthetőség (szobor, szökőkút, stb.)
további megoldások

A városok, települések feladatait emberek és gépek összessége látja el. A
Safety Eye a környezet, a gépek adatai, illetőleg az emberek által átadott
információk összességét kezelik és értelmezik. 

INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK

"Egy uncia megelőzés
egy font gyógyulást
jelent" - állítja
Benjamin Franklin
Gyakorlatias szemléletváltás

MEGOLDÁS A TELEPÜLÉSEKNEK
Nem a problémákat kezeljük, megelőzzük a kialakulását

Valós időben tárja fel a problémákat
Megmutatja a megelőzés lehetőségét
Tervezhetővé teszi a költségeket
Szervezetté teszi a feladatellátást
Önfejlődő megoldást biztosít a változások között

A Safety Eye összeköti a járművek adatait a
városlakók szokásait a globális rendszerben. 
Információkat szolgáltat, amelyek képesek a
problémák kialakulása előtt, a gyakorlati
beavatkozásra.

Mit jelent mindez?
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Műholdas rendszerek kommunikációjával
Külső térinformatikai rendszerek információival
Közvetlen kapcsolattal a közterületeken tartózkodókkal
Speciális mozgási, eszközhasználati adatokkal
1 mm-nél pontosabb helymeghatározó képességgel
A mesterséges intelligencia erejével
Célzott és irányított üzenetekkel
Valós idejű beavatkozási lehetőséggel
Felhasználók személyre szabott 24 órás képzésével

A Safety Eye ezt a három információcsomagot dolgozza fel,
méghozzá a vállalatok, intézmények egyedi feladatainak
ismertében és az emberek egyedi képességeinek
kiegészítésével.

INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK

Proposed Timeline
HOGYAN MŰKÖDIK
Globális rendszer - személyes és vállalati feladatokra

Munkaeszközök, gépek, járművek adataiban
A környezetben, méghozzá a stabil, a mozgó és változó környezetben egyaránt
Az alkalmazottak magatartásának és egyedi erősségeik vagy éppen gyengeségeik
ismeretében

A vállalkozások és szervezetek számára szükséges információk a hatékonyság növeléshez
összesen három helyen találhatóak.

SAFETY EYE - biztonságtechnikai modul, a fizikai eszköz járműre,
gépekre és applikáció formájában telefonokra
SAFETY TEAM - belső, reklám és zajmentes közösségi felület a
felhasználóknak
SAFETY LEARNING - képzési felület a felhasználók biztonsági
fejlesztésére, a vállalatok speciális képzéseinek megjelenítésére
SAFETY PLATFORM - az elemző, értékelő és dokumentáló felület,
feladatkiosztó, esemény optimalizáló platform, böngésző és
közvetlen mobil elérhetőséggel

EGY FIZIKAI ESZKÖZ ÉS HÁROM PLATFORM HARMONIZÁLT
EGYÜTTMŰKÖDÉSE
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Gyakorlatban is bizonyítottuk, hogy a balesetek megelőzésére fejlesztett rendszerünk nemcsak hatással van
a vállalatok hatékonyságára, de képes egészen meglepő eredmények elérésére is.
Néhány célzott jelzés és üzenet, amely az embert, a gépek és eszközök kezelőjét motiválja arra, hogy az
egyes események megváltozzanak. 

INNOVÁCIÓ AZ EMBERNEK

A Safety Eye jármű és jármű között teremt kapcsolatot.
Mobil, web, műhold és külső BIG DATA platformok
használatával, az egyedi emberi képességek
felismerésével dolgozik.

A mesterséges intelligencia rendellenes mintázatokat
keres. Magatartások, egyedi helyzetek felismerését teszi
lehetővé.

A rendszer működése láthatóvá teszi az utakon,
közterületeken előforduló veszélyeket. Az agressziót,
vészhelyzeteket, a változtatási lehetőségeket.

A probléma kialakulását kutatja és annak
megelőzhetőségét teszi lehetővé.

BIZTONSÁG - HATÉKONYSÁG - ÉSSZERŰSÉG

A TECHNOLÓGIA
Önfejlődő innovatív kommunikációs rendszer

BALESETMEGELŐZÉS



A biztonságos közlekedés
mindenkinek jár!

www.secreteyes.hu
center@secreteyes.hu
+36-70-662-8888

AI-GTS KFT. 


