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BINE TE-AM GĂSIT pasionatule de tehnologie! 

Azi ai un drum de parcurs prin acest ebook, de vreo 21 de pagini, dar cam tot ce găsești de aici 

încolo e în favoarea ta și a business-ului tău. 

De ce? 

Pentru simplul fapt că am stat și ne-am gândit la diverse scenarii în care roboții umanoizi 

ar putea schimba anumite industrii, nu doar lumea.  

Știai ca roboții umanoizi pot prelua o parte din sarcinile repetitive care îți „mănâncă” cel 

mai mult timp zi de zi? 

De la a duce un vizitator la sala de conferință, la servirea mâncării într-un restaurant sau 

la a oferi indicații vizitatorilor, sunt mereu la fel de entuziaști să facă ceea ce le spui să 

facă.  

În plus, angajații se vor concentra pe lucruri mai serioase și vor avea mai mult timp să se 

concentreze pe dezvoltarea companiei, iar costurile vor fi mai reduse. 

Și mai știm că în România, prea puțini au adoptat această variantă de eficientizare. 

Imaginează-ți dacă vei fi printre primii. Se va vorbi în presa despre tine și prinzi un start 

uriaș pentru ce ne rezervă viitorul în materie de inteligență artificială și roboți umanoizi.  

Dacă lucrezi într-o industrie pe care nu am mentionat-o, stai fără griji, pot exista soluții  

pentru (aproape) orice. 

În acest GHID ne-am propus să îți prezentăm cum poate un robot umanoid să fie eficient 

în diverse industrii sau domenii de activitate. 
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Astfel, până la finalul acestui ghid vei știi: 

● Ce e un robot umanoid? 

● În ce domenii/industrii poți implementa un Robot Umanoid? 

● Ce ar trebui să facă robotul umanoid? 

● Cum se poate personaliza un robot umanoid? 

● 15 idei aplicabile pentru implementarea unui robot umanoid în diverse 

domenii/industrii. 

● Cum alegi robotul umanoid potrivit pentru nevoilor tale? 

Ready? Go! 

Ce e un robot umanoid? 

Un robot umanoid e o mașinărie care arată ca un om și poate face numeroase acțiuni, 

ca: vorbitul, mersul, dansatul, gesticulatul. Unii chiar sunt creați să imite aproape perfect 

un om, cu expresii faciale, ochi, nas, gura, cum e cunoscutul robot Sophia. 

În colaborarea om-robot, robotul ajută operatorul uman. Aceasta înseamnă ca: mașina 

nu înlocuiește omul, ci îi completează capacitățile și îl scutește de sarcini dificile. Acestea 

pot include lucrările aeriene, de exemplu, sau ridicarea sarcinilor grele. 

În „fabrica viitorului” ideală nu există o separare între stațiile de lucru automate și cele 

manuale. Oamenii și roboții colaborează optim - pentru a eficientiza munca și a reduce 

cât mai mult riscul de accidente la care sunt supuși oamenii zilnic, făcând lucruri 

periculoase pentru sănătatea lor. 

Colaborarea om-robot poate aduce o serie de avantaje în ceea ce privește automatizarea 

tradițională sau munca manuală: 

● Flexibilitate crescută în producție; 

● Scutirea angajaților de efectuarea sarcinilor grele care nu au putut fi automatizate 

anterior; 

● Riscul redus de accidente la locul de muncă; 
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● Productivitate crescută și complexitate îmbunătățită a sistemului datorită 

senzorilor integrați. 

Am vrut să concentrăm ideea principală pe faptul că atât omul cât și robotul sunt vitali 

pentru buna funcționare a unei companii. Și de aici, mai departe, să păstrăm această idee 

în minte. Nu trebuie să înlocuim oamenii, așa cum ne temem că se va întâmpla. 

 

Trebuie să plecăm de la ideea ca roboții sunt aici să ne ajute sa ne facem treaba mult 

mai ușor, sa automatizam sarcinile ce pot fi periculoase pentru om. Iar omul, să se 

concentreze pe lucruri valoroase care îl ajută pe plan profesional să se dezvolte în 

domeniul lui mai rapid.  

În ce domenii de activitate poți implementa 

un Robot Umanoid? 

 

 
 

Acestea sunt o parte, cele mai populare în momentul de față. Dar lista rămâne deschisă 

și chiar suntem curioși să descoperim și noi cât mai multe domenii de activitate în care 

un robot umanoid poate fi util și eficient. Domeniul sau industria ta nu e mai sus? Scrie-

ne la contact@irisrobotics.ro cu întrebarea ”Cum poate fi implementat un robot umanoid 

în (industria ta) și îți răspundem acolo.” 

 

Scopul principal, indiferent de industrie sau domeniu de activitate, e eficientizarea muncii 

sau a modului de a face anumite lucruri. Să automatizeze procese care pentru un om 

înseamnă de cele mai multe ori timp pierdut, care poate fi transformat în timp productiv 

pentru orice afacere. 

https://irisrobotics.ro/contact/
https://irisrobotics.ro/contact/
mailto:contact@irisrobotics.ro
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Ce ar trebui să facă robotul umanoid ales? 

Aici depinde de scopul pentru care dorești să îl folosești. 

 

Vrei să interacționeze cu oamenii? Îl programezi să ofere informații importante despre 

tine, compania ta, locul în care se află. 

 

Vrei să te scutească de muncă repetitivă la birou? Îl programezi să facă automat acele 

lucruri repetitive în locul tău. 

 

Vrei să servească masă și să preia comenzi în restaurant? Programează-l să știe totul 

despre localul tău, despre preparate, să poată face recomandări și să se plimbe prin 

restaurant ca un angajat responsabil și atent cu clienții lui. 

 

Există numeroase scenarii pe care ni le putem imagina. Sau ți le poți tu imagina, în funcție 

de lucrurile pe care știi că le-ai putea automatiza și ți-ar salva timp prețios, la costuri 

reduse. 

Cum se poate personaliza un robot umanoid pe 

nevoile tale? 

 

Foarte ușor. În general, un robot umanoid vine cu câteva setări de bază. Știe să răspundă 

la o serie de întrebări și face anumite acțiuni pe care i le ceri. 

 

Pe lângă aceste setări de bază, cei care comercializează astfel de produse, cum suntem 

noi  la IRIS Robotics, avem și o echipă dedicată de specialiști în robotică. 

 

Astfel, dacă te hotărăști să integrezi în compania ta sau în propria casă un robot umanoid, 

sigur vei avea nevoie ca acel robot să facă anumite lucruri specifice că să te ajute pe tine. 
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Să poată fi eficient și să automatizeze procese în favoarea ta, pe lângă funcționalitățile 

din fabricare. 

 

Și atunci intervine specialistul. 

 

Procesul e relativ unul destul de scurt. E nevoie de o serie de întrebări din partea 

specialistului, pentru a-și da seama cum poate îmbunătății funcțiile robotului că tu să poți 

obține maxim de eficientă la costuri reduse. 

 

Sunt câteva lucruri la care ne-am gândit că le poți personaliza, să-ți ofere unicitate: 

 

La nivel de industrie: imaginează-ți să ai pe cineva în companie care știe oricând, la 

orice ora, toată istoria companiei. Toate detaliile, evenimentele în desfășurare, 

conferințele și date complete despre toți angajații sau partenerii importanți. 

 

Un robot umanoid îl poți scoate în față oriunde. Cum ar fi și la evenimentele de business 

sau târguri de prezentare, unde poți oferi o experiență unică oamenilor. 

 

La acest nivel, robotul va ști să răspundă la orice întrebare despre companie. Va fi capabil 

să țină prezentări, să înregistreze date despre oameni sau să afișeze pe o tabletă 

integrată videoclipuri promoționale cu produsele sau serviciile tale. 

  

Vestimentația: e vara, ai un eveniment drăguț cu un public majoritar cu femei? Pune-i 

robotului umanoid o pălărie, pune-i o voce de femeie, o rochie roșie și sunteți gata de un 

eveniment fun și relaxant. 

 

Sau poate organizați o petrecere halloween în cadrul companiei și vrei să deghizezi 

robotul pentru divertisment. Ideile pot fi (aproape) nelimitate. 
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Mișcările: se pot personaliza gusturile, se poate plimba, poate dansa. Și când are nevoie 

de o pauza de „cafea” - adică de reîncărcare, știe să se ducă singur în colțul lui unde ai 

așezat acumulatorul. 

 

Vocea: robotul ales poate fi femeie sau bărbat. Dacă participi la un eveniment creat 

special pentru femei, o voce feminina poate ar fi mai convingătoare și motivantă pentru 

ele. Și vice-versa. 

 

Empatia: îi poți seta un limbaj prietenos, să facă glume, să râdă și să interacționeze cu 

oamenii cât mai natural, pentru a-i destinde și pentru a ajunge să poarte o conversație 

încât să înțeleagă foarte bine omul cu care interacționează și să-l ajute să-și rezolve 

problemele ușor. 

 

Limbi străine: îl poți plimba cu tine și peste hotare dacă ai prezentări și evenimente. Și 

bineînțeles, tot ce știe deja în limba Romana știe să prezinte și în alte 5 limbi care te 

interesează. 

 

Cultura generală: legat de industria ta, să zicem că activezi în domeniul tehnicii dentare. 

Poate un client e interesat să afle: „Când a apărut primul implant dentar?”. Robotul poate 

răspunde la orice întrebare legat de industria în care activezi. 

  

Recunoaștere facială: poate fi capabil să recunoască sexul, etnia, vârsta, culoarea 

părului, culoarea ochilor. Sau poate recunoaște angajații din baza de date și în fiecare 

dimineața să îi întâmpine cu un salut personalizat:  

 

Ex: „Buna dimineața, Alex! Bine ai venit.” 

 

Recunoașterea emoțiilor: 

 

Exista 6 mari emoții de bază:  

1. Fericirea 
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2. Tristetea 

3. Teama 

4. Furia 

5. Surprinderea 

6. Dezgustul 

 

Imaginează-ți că afișezi un panou publicitar pe un robot ce are încorporată o tabletă cu 

ecran tactil.  

 

Robotul poate înregistra emoțiile oamenilor în funcție de mimica lor atunci când se uită la 

acea reclamă. La final de zi, vei avea un raport drăguț în care vei știi cât de fericiți au fost 

clienții cu noua ofertă introdusă sau ce emoții le-a stârnit mai exact.  

 

Sau poate nu doar cu o reclamă ci cu o întreagă interacțiune, cu mai mulți clienți într-o 

anumită zi.  

 

Poate ai un eveniment la care aștepți 50 de persoane, iar cei care nu știu exact unde să 

ajungă, interacționează cu robotul, ce are rol de ghid pentru invitați. Robotul va înregistra 

emoțiile oamenilor și va fi capabil sa „spuna” prin date, dacă acei oameni au fost încântați 

de interacțiune sau nu. 
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15 idei aplicabile pentru implementarea unui 

robot umanoid în diverse domenii/industrii. 

Ideile prezentate mai jos sunt pentru companii multinaționale, horeca, smart home, 

învățământ, cursuri de formare, centre comerciale și organizări de evenimente. 

Companii multinaționale 

 

#3 Idei de scenarii aplicabile Companiilor Multinaționale 

 

Într-o companie multinațională, cu peste 1000 de angajați, investiția într-un robot umanoid 

poate aduce numeroase beneficii.  

 

Am spus 1000 de angajați, fiindcă investiția într-un robot umanoid nu e una mica si cumva 

trebuie să ajungi într-un timp destul de scurt să amortizezi cheltuielile, ca să știi că e o 

investiție profitabilă în timp. 

 

Cel mai important lucru este că poate încorpora funcționalități de pe urma cărora pot avea 

de câștigat toți angajații.  

 

Dacă tu ca manager, director, responsabil de proiect sau angajat știi cât e de important 

să te poți concentra pe lucrurile prin care poți aduce valoare companiei, imaginează-ți ce 

se va întâmpla când chiar se va realiza acest lucru.  

 

 

 

Știi deja că ai printre multe alte lucruri și câteva task-uri repetitive, care dacă le-ai putea 

transfera cuiva ai putea economisii timp prețios. 
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Ne-am gândit la câteva idei ce pot fi aplicate într-o companie eficientizând munca și 

concentrarea angajatilor pe task-uri ce aduc valoare. 

 

Hai să luăm ca exemplu, un robot umanoid bun pentru o companie multinațională.Alic 

Alice Robot 

 

 

Am ales-o pe Alice, datorită funcționalităților de bază cu care se livrează și a flexibilității 

programului de bază care are o deschidere spre personalizarea lui Alice ca să te ajute 

specific pe ce ai nevoie intern. 

#Scenarii: 

#1: robotul recepționist într-o companie multinațională 

 

 

Ce poate face Alice la recepție? 

 

● Întâmpină clienții și-i ajută cu informațiile necesare. 

● Conduce clienții la locul indicat. 

https://irisrobotics.ro/product/alice-robot/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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● Înregistrează persoane în baza de date. 

● Recunoaște persoane din baza de date. 

● Preia telefoane și le transferă colegei umane (doar pe cele importante). 

● Comunică intern cu angajații companiei prin notificări, dacă se întâmplă un 

eveniment important.  

●  Poate reține zilele de naștere a angajaților și să trimită un mesaj cu „La mulți 

ani”, plus notificare către persoanele responsabile de organizări evenimente, în 

cazul în care doresc ca toată echipă să ofere un cadou sărbătoritului.  

●  Să trimită notificări cu zilele libere, oferite de la stat.  

●  Să țină stocul consumabilelor și să reînnoiască stocul printr-un simplu click.  

●  Să anunțe, printr-un e-mail sau mesaj, participanții la ședințe și conferințe în 

cadrul companiei.  

●  Preia datele unui vizitator, apoi vizitatorul își ridică cartela de acces de la 

recepție pentru a putea avea acces în companie.  

●  Poți să-i spui să-ți prepare o cafea și să-ți trimită o notificare când e gata 

(conectat la un espressor smart).  

 

#2: robotul „asistent” la un eveniment intern al companiei. 

Ce poate face Alice la un eveniment intern? 

 

● Poate răspunde la orice întrebare despre companie. 

● Poate ține prezentări despre subiectul propus la eveniment. 

● Poate înregistra și verifica persoanele care participă la eveniment. 

● Poate trimite informații post eveniment cu ce s-a discutat. 

 

● Dacă managerul de proiect nu poate fi prezent fizic, Alice poate susține o 

conversație video și astfel nu ratează informațiile importante. 

● Poate stinge sau aprinde luminile, poate porni muzica, poate porni un întreg 

scenariu setat special pentru eveniment. 

● Poate ține o întreagă prezentare în locul unui coleg, care rezolvă o treabă 

importantă și e plecat din oraș, țară, etc. 
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#3: robotul participant la evenimente, târguri, expoziții, pentru promovarea 

companiei. 

 

Ce poate face Alice la evenimentele externe? 

 

● Poate întâmpina clienții/vizitatorii cu mesaje personalizate.  

● Oferă informații despre companie și proiecte în desfășurare.  

● Poate ține un discurs pe o temă prestabilită, în fața oamenilor.  

● Dacă e participant la un târg de job-uri, de exemplu, poate înregistra CV-urile 

potențialilor angajați printr-un QR code.  

 

● Poate avea un număr de divertisment cu dans și glume.  

● Atrage atenția oamenilor către stand-ul tău.  

● Poate fi un promoter excelent al companiei: prezintă compania, echipă, serviciile, 

produsele. 

 

Toate cele de mai sus, sunt doar câteva idei pentru o companie multinațională. Probabil 

nu le-ai numărat, dar sunt în total 26 de task-uri ce pot fi preluate și realizate zi de zi de 

un simpatic robot umanoid.  

   

 

 

De reținut: fiecare companie are nevoie să-și optimizeze timpul într-o anumită arie. Un 

robot umanoid poate fi integrat oriunde simți că timpul tău poate fi salvat, iar dacă nu știi 

exact unde, asta nu e o problemă. Discută cu o echipă de specialiști și te vor ajuta ei să 

descoperi punctele slabe ce pot fi îmbunătățite. 

Centre comerciale 

 

#3 idei de scenarii aplicabile pentru centrele comerciale 
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Centrele comerciale atrag oameni către ei zilnic. Și nu prea mai trebuie să se chinuie să 

facă asta. Să fim sinceri, ne place la mall, la shopping. Ne relaxăm.  

   

Dar când ești într-un oraș unde competiția centrelor comerciale e mare, cum ar fi în 

București, Cluj, etc., parcă începi să te gândești la ce activități poți face în plus care să 

atragă oamenii către tine mai mult decât la alte mall-uri. Așa-i?  

 

Sau poate ești într-un oraș mic, dar știi că dacă faci o acțiune „out of the box”, oamenii 

încep să vorbească despre tine și în exterior, iar aprecierile oamenilor pentru că îi expui 

la tehnologii noi, vor fi mereu în favoarea ta.   

   

Ideea e că oamenii sunt din ce în ce mai focusați pe ce au ei de făcut și reușim destul de 

greu să le mai atragem atenția. Ei știu că trebuie să ajungă în mall să își rezolve o 

problemă sau să-și satisfacă o dorință.   

   

Ce poți face tu, ca centru comercial, să le oferi ceva în plus, să eficientizezi timpul 

angajaților, dar să fii mereu cu un pas înaintea celorlalți?   

   

Avem noi câteva idei de integrare pe zone specifice:  

 

Hai să luăm ca exemplu un robot umanoid, care și-a dovedit eficiența până acum în centre 

comerciale.  
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Pepper Robot 

 

 

#Scenarii: 

#1: robotul umanoid partener la locul de joacă 

 

Ce poate face Pepper la locul de joacă? 

 

● Poate susține o serie de jocuri interactive prin care le stimulează copiilor 

imaginația.  

●  Poate spune povești sau mini-documentare interesante pentru copii.  

●  Cântă, dansează, râde, spune glume.  

●  Răspunde la orice întrebare de cultură generală.  

●  Poate fi deghizat în diverse costumații pentru a distra copiii.  

●  Poate ghida vizitatorii.  

 

 

https://irisrobotics.ro/product/pepper-robot/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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#2: robot umanoid la centrul info 

Ce poate face Pepper la centrul info? 

 

● Răspunde la orice întrebare pe care o au vizitatorii despre centrul comercial și 

toate magazinele din locație. De ex: „Unde găsesc echipamente sportive?”  

●  Afișează ofertele în derulare ale magazinelor.  

●  Are în permanență un calendar al evenimentelor ce urmează.  

●  Înregistrează oamenii în concursuri organizate intern în cadrul centrului 

comercial.  

●  Poate prelua date de la vizitatori care doresc să fie notificați mereu când apar 

reduceri la un anumit magazin.  

●  Se poate deplasa, la nevoie.  

 

●  Oferă informații despre lucruri pierdute. (dacă o persoană și-a pierdut un lucru în 

mall, cei care le găsesc le înregistrează în lista de „lucruri pierdute”, apoi oamenii 

își pot recupera bunurile pe baza unei dovezi că sunt ale lor). 

 

#3: robotul umanoid asistent în supermarket 

 

Cum în majoritatea centrelor comerciale există un supermarket, ne-am gândit că e o idee 

bună să prezentăm cum putem schimba experiența într-un magazin cu mii de produse, 

rafturi așezate ca un labirint și pe lângă asta, multă aglomerație. 

 

Ce poate face Pepper într-un supermarket? 

● Oferă consiliere  clienților la raft.  

● Ghidează spre un anumit raion.  

 

● Identifică stocul unui produs.  

● Poate identifica prețul și detalii nutriționale ale produselor.  

● Ajută în procesul decizional, comparații tehnice sau comparații de prețuri.  
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● Pentru un anumit produs, poate recomanda rețete și poate genera o listă de 

cumpărături de care ai nevoie pentru rețeta respectivă. Vrei rețeta pe telefon? Te 

înregistrezi sau scanezi un QR code și ai rețeta instant.  

● Poate efectua o analiză prin procesarea de imagini la rafturi care necesită 

suplimentare produselor.  

● Reduce nivelului de stres al angajaților prin trimiterea de mesaje amuzante.  

● Poate recunoaște toți angajații din baza de date și la primul contact îi salută de 

bun venit.  

● Poate prelua feedback de la clienți despre personal, produse.  

● Poate afișa constant cele mai bune reduceri.  

 

Și iată cum într-un centru comercial, unde vin zilnic zeci, sute, mii de oameni, poți aduce 

schimbări în bine, care să stârnească câte un zâmbet pe fața oamenilor.  

   

De reținut: orice idee îți trece prin cap, de a implementa un robot umanoid într-un centru 

comercial și nu se regăsește mai sus, ține minte că soluții există pentru orice. Dorești să 

ne comunici ideea ta? Scrie-ne și specialiștii noștrii îți stau la dispoziție pentru a găsi cele 

mai bune scenarii ce te vor scoate în evidență și îți vor inova centrul comercial.  

Cursuri de formare 

 

Idee de scenariu aplicabil pentru cei care organizează cursuri de formare 

 

Ce facem la un curs de formare? 

 

 

Ne specializăm într-un anumit domeniu, alături de o echipă și un profesor. Câteva 

exemple: bucătar, hairstylist, robotică, instructor de aerobic, ospătar, etc.  

   

Ce ai zice dacă ai ieși puțin din tipar și ai „angaja” un profesor- asistent să fie specialist 

în toate domeniile pentru care îți propui să creezi specialiști?  
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Asta ar presupune să inovezi modul de învățare și să oferi cursanților o altă 

perspectivă. Să treci de la prea multă teorie, la practică și să îmbrățișezi tehnologia din 

urmă căreia vei avea doar de câștigat.  

   

Acum să vedem cum ar putea fi integrat un robot umanoid, într-un centru dedicat 

cursurilor de formare.  

   

Luăm ca exemplu un robot umanoid ce și-a dovedit până acum eficiența în special în 

partea de educație și formare. 

 

Amy Robot 

 

 

Am gandit un scenariu aplicabil pentru robotul Amy într-un centru de formare 

profesională. 

 

Scenariul #1: robotul umanoid asistent, profesor si ghid 

Ce poate face Amy într-un centru de formare? 

https://irisrobotics.ro/product/amy-robot/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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● Poate înscrie oamenii în programele alese.  

● Oferă informații suplimentare despre orice program.  

● Poate explica concepte și idei, alături de un profesor, pentru a oferi o experiență 

memorabilă cursanților.  

● Teoria prezentată la cursuri poate fi exemplificată practic de către robot.  

● Poate recunoaște cursanții din baza de date și poate înregistra prezența acestora.  

● Se poate duce la evenimente.  

● Răspunde la toate întrebările despre un domeniu selectat.  

● Poate face recomandări de cursuri celor indeciși, în funcție de potrivire și 

preferințe.  

● Întâmpină participanții și-i poate ghida către o anumită sală de curs/ședință.  

● Se poate îmbrăca în bucătar, mecanic, ospătar, să fie în ton cu tema cursului.  

● În timpul prezentărilor din cadrul unui curs, poate trimite informații suplimentare pe 

e-mail celor interesați.  

● Poate trimite pe e-mail documentele necesare pentru înscrierea într-un program  

● Trimite notificări text atât cursanților cât și profesorilor, pentru a nu rata o oră de 

curs.  

● Dacă un profesor nu poate susține într-o zi un curs, poate notifica printr-un mesaj 

rapid toți participanții.  

 

 

Cu un așa ajutor, nici cursanții și nici profesorii nu vor mai rata vreun eveniment sau un 

curs. Amy va știi să reamintească tuturor toate informațiile importante.  

   

De reținut: mai sus sunt doar câteva idei ce pot fi aplicate. Ideile tale pot fi analizate de 

specialiști și integrate să te ajute specific unde ai nevoie de automatizare și eficientizare. 

Reține doar că robotul are o memorie de elefant și ține mine orice îl programezi să știe și 

să facă. Nu te va lăsa la greu.  
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Organizări de evenimente 

 

#3 idei de scenarii aplicabile în domeniul organizărilor de evenimente 

 

Te gândești ca organizator, de ce ai avea nevoie de un robot umanoid sau ce ai putea 

face cu el? 

 

Păi de la multe în sus. Mai ales că într-un asemenea domeniu se mai întâmplă să rămâi 

fără idei. Și cea mai bună alegere e să investești într-un robot umanoid personalizabil, 

care de cele mai multe ori poate fi „sufletul petrecerii” la orice tip de eveniment. 

 

Trebuie doar să știi cam ce ai vrea să facă, încât să fie eficient, să ofere valoare și să 

ajute clienții cum nici nu credeai ca e posibil. 

 

Și chiar dacă nu știi ce vrei să facă robotul, cu ajutorul specialiștilor poți găsi scenarii 

profitabile exact pe ceea ce ai nevoie. Să zicem că îți place să organizezi doar nunți. 

Vei avea un robot specialist în nunți. Sau organizezi doar evenimente business, vei 

avea un robot cu posibilitatea de a învăța lucruri noi despre fiecare companie în parte.  

   

Dar cu câteva idei venim noi imediat mai jos.  

   

Luăm ca exemplu un robot umanoid ce și-a dovedit până acum eficiența în special în 

partea de organizare de evenimente. 
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Alice Robot 

 

 

#Scenarii: 

#1: robotul umanoid video guest book  

Ce poate face Alice, ca un video guest book? 

 

● Permite înregistrarea de videoclipuri scurte cu invitații la un eveniment, urmând ca 

mai apoi să le unească și să creeze un videoclip memorabil al evenimentului ce 

poate fi trimis tuturor invitaților.  

● Poate întreba invitații dacă sunt mulțumiți de eveniment, colectează feedback-ul 

lor.  

● Poate îndruma invitații la mesele lor, prin simpla rostire a numelui invitatului.  

● Poate rula videoclipuri interesante despre anumite produse, servicii sau 

organizatorii evenimentului, ce pot fi de interes pentru invitați.  

● Se pot înscrie la acțiuni în cadrul evenimentelor, în funcție de tema acestora. 

 

https://irisrobotics.ro/p/alice-robot/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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#2: robotul fotograf la evenimente private 

Ce poate face Alice, ca fotograf la un eveniment? 

 

● Se plimbă prin sală și face fotografii în diverse ipostaze pentru a prinde cât mai 

multe cadre, pe lângă fotografiile specializate realizate de profesioniști. Gândește-

te că acele fotografii sunt stocate și le poți urmări cu entuziasm chiar a doua zi. 

Mai ales dacă e vorba de o nuntă, o zi de naștere sau un botez.  

●  Poate fi integrat la un dispozitiv care printeaza imagini instant, să ofere o amintire 

invitaților.  

●  Poate recunoaște fețe sau obiecte, astfel, dacă un invitat trece pe lângă el îl poate 

întreba „Vrei o poză fun de pus pe Instagram?”.  

 

#3: robotul ce creează divertisment la o petrecere pentru copii 

Ce poate face Alice, la o petrecere pentru copii? 

 

● Iubește să danseze și încurajează copii să danseze alături de ea.  

● Poate să spună povești captivante pentru a stârni curiozitatea micuților.  

● Poate fi integrată cu diverse jocuri interactive, ce le poate juca împreună cu copii.  

Învățământ 

 

#2 Idei aplicabile în învățământ 

Roboții educaționali sunt un subset al  tehnologiei educaționale, unde sunt folosiți 

pentru a facilita învățarea și pentru a îmbunătăți performanțele educaționale. 

 

Asta nu înseamnă ca profesorii ar trebui inlocuiti cu roboții. Dimpotrivă, un robot 

umanoid poate completa excelent o parte dintr-un curs de robotică, ca exemplu. În timp 

ce profesorul explică partea de teorie, robotul poate explica practic prin imagini și clipuri 

video în ce constă, de fapt, acea teorie. Și va face ca anumite concepte să fie mai ușor 

de reținut. 
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Exista deja în România instituții de învățământ care au ateliere de robotică sau 

tehnologii incorporate în procesul educațional. Un robot umanoid ar completa perfect 

peisajul. 

Luăm exemplu un robot umanoid ce se pliază excelent în domeniul educației. 

 

Edu Robot 

 

 

 

Ce poate face Edu Robot în domeniul educației? 

#1 Integrare în procesul educațional: 

 

● Poate face orele mult mai interactive, prin invitarea la exerciții practice a 

studenților/elevilor.  

● Menține atenția timp îndelungat.  

● Poate trimite notificări și remindere elevilor, profesorilor sau chiar părinților.  

● Se poate integra excelent în cursul de robotică pentru copii, și-i ajută să învețe 

mult mai rapid.  

● Poate adapta luminile din încăpere și intensitatea lor, pentru a proteja ochii elevilor.  

https://irisrobotics.ro/p/edurobot/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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● Poate înlocui un elev ce lipsește din motive întemeiate la orele de curs printr-o 

transmisie live a orelor de curs, implicând elevul absent că și cum ar fi în sală de 

curs.  

● Se poate integra cu o platformă prin care elevii să ofere feedback profesorilor și 

profesorii să ofere feedback studenților, iar acest feedback să poată fi trimis pe e-

mail părinților.  

 

#2 Integrare în alte activități ale școlii: 

 

● Poate reprezenta școala în cadrul evenimentelor și activităților ce au loc în școală 

sau în afara școlii.   

● Transmite informații generale părinților, când aceștia își așteaptă copii de la ore 

(să se afișeze potențiale competiții la care pot participa, activități extracurriculare 

la care au participat elevii).   

● Părinții să poată transmite informații prin intermediul robotului către profesori (în 

cazul în care nu au timp să stabilească o întâlnire cu aceștia).  

● Pot conduce părinții, invitații, elevii sau profesorii spre anumite săli din cadrul școlii 

(secretariat, sală de curs, cancelarie, etc.) 

 

HoReCa 

 

#2 Idei aplicabile în domeniul HORECA 

 

Robotul va putea oferi informații generale despre ceea ce oferă hotelul și va fi 

entuziasmat să spună de multe ori aceleași informații. În timp ce acesta se focuseaza 

pe informațiile repetitive, angajații din cadrul recepției vor putea fi concentrați pe 

consilierea și crearea unei relații cu turiștii. În funcție de câți angajați lucrează în prezent 

în cadrul recepției, putem estima o perioadă de amortizare pentru robot în urmă 

„serviciului” din cadrul recepției.   
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În funcție de salariul oferit angajaților din cadrul recepției, vom putea analiza și stabili în 

cât timp va putea fi amortizat echipamentul. În estimările noastre, la un salariu puțin 

peste salariul mediu, un robot va fi amortizat în 2 ani pentru un program de 8h/zi, sau 

într-un singur an pentru un program de 16h/zi, pentru că în acest fel robotul să fie 

disponibil și seara, când mai ajung unii dintre turiști.   

   

Recomandăm ca în cadrul recepției să fie integrat un robot, pentru a ajuta alți doi 

angajați din cadrul recepției. Robotul se va ocupa de furnizarea informațiilor generale 

legate de regulile hotelului, procedura de cazare și decazare și va oferi recomandări 

către turiști.   

 

  Luăm două exemple de roboți umanoizi ce se pliază excelent în domeniul horeca.  

Amy Robot 

 

 

  

https://irisrobotics.ro/p/robot-umanoid-chelner-amy/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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Apollo Robot 

 

 

 

 

 

#1 Amy Robotul chelner 

 

● Întâmpina clienții (Amy va detecta cu ajutorul senzorilor și a camerei proximitatea 

față de clienți și îi va întâmpina. În funcție de ruta pe care se află Amy, aceasta îi 

va întâmpina pe cei care se află pe traiectoria respectivă).  

● Livrează automat preparate la o masă (Amy va aduce către clienți comanda 

solicitată de aceștia cu ajutorul tăvii. Tava robotului are o capacitate de maxim 5 

kg. De asemenea, se poate integra pe tabletă o platformă de procesare a 

comenzilor la mesele din restaurant).  

● Returnează farfuriile (dezvoltată pentru a se ocupă de o traiectorie predefinită, 

Amy se asigură de strângerea farfuriilor pană la capacitatea sa maximă de 5 kg. 

Ulterior, această le va duce către personalul din restaurant).  

https://irisrobotics.ro/product/apollo-robot/
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● Are o navigare autonomă, nu trebuie controlată în permanență de o persoană.   

● Se îndreaptă singur către încărcător când detectează nivelul scăzut al bateriei și 

identifică cea mai rapidă rută până la mecanismul de încărcare.  

● Evită obstacolele automat (Amy detectează apropierea față de obstacole și 

redefineste traseul pe care îl parcurge)  

● Ajută în procesul decizional al clientului și oferă recomandări de preparate.  

● Poate oferi informații nutriționale despre preparate.  

● Poate fi integrată cu un program de fidelitate care să încurajeze clienții să se 

întoarcă în local.  

● Informează clienții despre locurile libere în restaurant și îi poate conduce la masă 

respectivă.  

 

#2 Apollo robotul integrat la Recepția unui hotel 

 

● Oferă informații repetitive pentru turiști.   

●  Recomandă posibile trasee turistice din oraș.  

●  Conduce turiștii până la lift sau alte locații  (în cazul în care nu sunt praguri pe 

suprafața respectivă).  

●  Facilitează procedura de cazare și decazare prin confirmare pe tabletă.  

●  Recomandă evenimentele hotelului și prezintă materiale publicitare ale hotelului.   

●  Economisește bateria în timpul în care nu interacționează cu turiștii.   

●  Întâmpină turiștii înainte de a ajunge la recepție și îi ajută cu informații.   

●  Răspunde întrebărilor generale despre activitatea hotelului. 

Smart Home 

 

Idei aplicabile pentru Smart Home 

 

Roboții umanoizi integrați în cadrul caselor inteligente sunt de fapt asistenți personali. 

Aceștia realizează o serie de activități repetitive pentru „stăpân” precum: setarea alarmei, 
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deschiderea și închiderea luminilor din apartament, dar poate fi și DJ sau chiar un crainic 

de știri inovator.  

 

 Luăm ca exemplu un robot umanoid perfect pentru integrarea acasă. 

 

TEMI Robot 

 

 

TEMI este un robot de teleprezență ce unește membrii unei familii sau a unei echipe. 

Încorporează funcționalitățile asistentului virtual Alexa și poate fi acționat prin vocea 

utilizatorului cu mâinile libere. 

 

Ce poate face TEMI acasă la tine? 

 

● Dă play muzicii favorite.  

● Te ghidează în locuință. 

● Îți prezintă alternative pentru a fi gătite la cină.  

● Transportă obiecte de mici dimensiuni (poate duce o brioșă copilului în camera 

lui).  

https://irisrobotics.ro/product/robot-personal-temi/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020
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● Se conectează cu calendarul tău pentru a-ți reaminti de viitoarele tale întâlniri.  

● Propune o metodă educativă pentru copii (exersează o limbă străină, pune în 

aplicare prin exerciții interactive ceea ce au învățat la scoală).  

● Întâmpină musafirii ce te vizitează. 

● Se poate personaliza, prin crearea de module dedicate pentru a învață copiii 

diverse lucruri (cultură generală sau pur și simplu să aplice practic ceea ce au 

învățat teoretic la scoală). 

● Poate fi creat un modul pentru a interacționa robotul în limba română.  

● Realizarea de acțiuni specifice în momentul în care ajunge o anumită persoană 

acasă.  

● Recunoaștere facială în relația cu membrii familiei și pentru alte persoane din baza 

de date. 

 

Un robot „asistent personal” include funcționalități ce eficientizează „procesele” de 

acasă.  

 

De exemplu, te ajută să te trezești dimineața prin setarea alarmei, îți prezintă cele mai 

noi știri din presă, dă play muzicii preferate, te însoțește în casă în timp ce te ocupi de 

treburile zilnice, deschide lumina când ajungi obosit de la serviciu, îți oferă câteva sugestii 

de preparate pe care le-ai putea pregăti pentru cină, iar în cazul în care ai copii, vei putea 

să te asiguri că sunt în siguranță cu ajutorul lui Temi.  

 

În educația copiilor, se pot dezvolta funcționalități personalizate pentru robot pentru a fi 

cu adevărat un mentor al celor mici. Aplicațiile sunt diverse, însă aceștia pot face aplicații 

ale teoriei predate la școală, pot învăța o limbă străină sau chiar își pot suna părinții de 

pe robot. Astfel, copiii vor putea comunica mult mai ușor cu părinții.  

 

Ca și completare la ceea ce poate face un asistent vocal de tip Google Home și Alexa, 

robotul Temi te poate urmări în timp ce ești preocupat de treburile casnice, te asistă în  
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prepararea unei rețete mult dorite, te ajută să afli cele mai noi știri și de asemenea, te 

conectează cu cei dragi foarte simplu, prin câteva click-uri. 

Cum alegi robotul umanoid potrivit nevoilor tale? 

 

Acum că ai trecut prin ideile aplicabile de mai sus, fie te-ai regăsit într-un domeniu, fie 

deja ai o idee inovativă pentru domeniul tău de activitate. 

 

Pentru alegerea corectă, gândește-te la următoarele: 

 

● Identifică ce poate fi automatizat în afacerea ta pentru a-ți ajuta angajații să 

exceleze. 

● Identifică ce tehnologii folosești în prezent ce s-ar integra perfect cu un robot 

umanoid. 

● Întreabă-te care ar fi cele mai mari avantaje, dacă de mâine, un robot umanoid îți 

va scuti angajații de sarcini necesare, dar care le consumă cel mai mult timp. 

● Câți angajați ai? 

● Care e salariul mediu pe lună al unui angajat? 

● Care sunt sarcinile unde se pierde cel mai mult timp? 

 

Gândește-te la ele și trimite-ne și nouă. Te putem ajuta cu o consultanță gratuită, să 

descoperi ce te avantajează cel mai bine. 

 

Vreau consultanță gratuită în alegerea unui robot umanoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irisrobotics.ro/contact/?utm_source=free-ebook&utm_medium=ebook-roboti-2020&utm_campaign=ebook-roboti-2020


                                                                                Ghid pentru afaceri de viitor 

32 
 

În loc de concluzii… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDeQCIkrLvc&feature=emb_title
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