
Tarihte ilk kez, fırsat, teknoloji, yasal ve 
sosyal koşullar  Robotina Evreni için 
hazır. Nesnelerin İnterneti, Blockchain ve 
Yapay Zeka, kullanıcılara güç ve 
tedarikçilerine büyük faydalar sağlıyor. 
İnsanlar, içi güçlendirilmiş enerji 
tasarrufu sağlar ve gezegenimizdeki 
kirliliği azaltmak ve gezegenimizi geri 
kazanmak için akıllı şebekeler 
kullanırlar. Daha fazla yapmayız, daha 
akıllıca yaparız. 
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1. ÖZET

Dünya genelinde, toplam elektrik tüketimi 20.000 TWh1'e ulaştı yani KWh başına ortalama 
0,14 Amerikan doları ve bu da yılda 3 trilyon dolara denk geliyor! Ticari binalar bu miktarın %
40-50'sini oluşturuyor. Artan tüketimin yanı sıra, enerji endüstrisindeki en önemli konu
yenilenebilir kaynakların, güneş panellerinin ve rüzgar türbinlerinin akışı gibi arz ve elektrik
talebinin ön görülemezliğidir. Güneş / rüzgar olmadığında elektrik üretmezler ve hava şartları
elverişli olduğunda şebekede fazlalıklara neden olurlar. Öte yandan, bunlara artı olarak
önceden tahmin edilemeyen elektrikli araçların şarj edilmesi söz konusu oldu. Her iki konu da
elektrik şebekesini son derece kararsız hale getiriyor, bu da sistem operatörlerinin yüksek
maliyetlerine ve son kullanıcı için yüksek maliyetlere neden oluyor. Bu durumlar yeni altyapıya
ve mevcut olanın daha akıllıca kullanımına büyük yatırımlar gerektiriyor. Gerçek yaşam
standardımızı koruyabilmek için, (kişi başına) düşen elektrik tüketimini düşürmek zorundayız.

Robotina, 28 yıllık tecrübesiyle, hanelere ve işletmelere bunu sağlar. Robotina Platformu ile 
gelecek BURADA. Kullanılabilir ve uygulanabilir NOW2 teknolojisini kullanarak %10-20 tasarruf 
edebileceğimizi test ettik, gösterdik ve onayladık. Vizyonumuzda, topluluk üyelerimiz elektrik 
enerjisi tüketirken para tasarrufu ve para kazandırmak için işbirliği yapmak yer alıyor. Bu 
görüş, Robotina Platformunun yayılmasıyla gerçekleşir. 

Robotina Platformu, Nesnelerin İnternetine  (Nİ) bağlı unsurlarından (nesneler, süreçler, 
veriler, insanlar) ve Güç Platformundan (PP) oluşan dikey, yüksek teknolojili, her şey dahil etkili 
bir çözüm olacaktır. Akıllı Kurallar, Yapay Zeka ve Blockchain teknolojilerini kullanacaktır. 
Bulutta servis olarak kullanılabilir. Robotina Platform ve bağlı Nİ, saniyede binlerce 
hesaplamayı gerçekleştirecek. Her bir hesaplama, küçük bir avantaj ve her saniye birikecek 
küçük bir gelir dilimine neden olacaktır. Günün sonunda, bu işin itici gücü olacak. Yapay Zeka 
ve makine öğrenimi  patentli çok amaçlı optimizasyon ve blockchain teknolojisi, elektrik 
piyasasını bozmamızı ve katılımcı kullanıcılara çok sayıda fayda dağıtan işbirlikçi bir paylaşım 
ekonomisi iş modeli uygulamamızı sağlar. 

İnsanların geleneksel güç ağında devrim yaratan ortaklarımız olmalarını sağlayacağız. 
Verimliliği arttırmak, kullanıcı katılımını artırmak, hizmet kalitesini arttırmak ve elektrik üretim, 
dağıtım ve tüketim maliyetlerini azaltmak amacıyla elektrik güç sisteminin tasarımı ve 
işletimine ilişkin yeni bir paradigma oluşturuyoruz. Toplu veriye sahip topluluk üyeleri ile akıllı 
şebeke arasındaki sürekli müzakereler, en son teknoloji ürünü yıkıcı bir iş modeli yaratmamızı 
sağlayacaktır.

1 Enerdata. (2018). Global Energy Statistical Yearbook 2017. bkz : https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-do-mestic-
consumption-data.html 
2 Zupančič, D. (2018). Robotina and Josef Stefan Institute. bkz : https://www.ijs.si/ijsw/V001/JSI 
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Üyeleri enerji maliyetleri üzerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak olan bağlı bir topluluğun 
oluşturulması, enerji tüketimini optimize ederek ve dolayısıyla emisyonları azaltarak daha yeşil 
bir çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmanın yanı sıra önemli gelirler elde 
etmeyi başardı. Dahası topluluk, insanları, süreçleri, şeyleri ve verileri; evler, işletmeler ve 
diğer kurumların binalarından birleştirecek yeni bir sosyal medyanın parçası olacak. Gerçek 
zamanlı verileri, mesajları, başarıları ve ayak izlerini paylaşacak. İşletmeler, tüm katılımcıların 
yararına dönüşecek nitelikli bilgilere ve kullanıcıların ihtiyaçlarına erişebilecek. 

Bağlı her bir kullanıcı için (topluluk üyesi) doğrudan ve yerel avantajlar aşağıdaki gibi olacaktır: 

• FARKINDALIK & KONTROL: Enerji Yönetim Sistemi (EYS), HIQ-EV ve diğer Nİ, Robotina
Platformuna bağlanacaktır, böylece kullanıcılar sitelerini / varlıklarını ve Nİ'lerini izleyebilecek ve
herhangi bir yerden istedikleri zaman kontrol edebileceklerdir.
• TASARRUFLAR (ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve DİNAMİK ENERJİ FİYATLANDIRMA): Analitik araçlar, uzaktan

kumanda, gelişmiş kurallar, çok amaçlı optimizasyon ve Yapay Zeka, kullanıcılara enerji
harcamalarında %20'den fazla tasarruf sağlayan hızlı bir Yatırım Getirisi elde etmelerine yardımcı
olacaktır. Enerji verimliliğine yatırım yaparak, kullanıcılar CO2 emisyonlarını azaltacak ve vergi
avantajlarından yararlanacaklardır.
• GÜVENLİK VE EMNİYET: Yapay Zeka olağandışı ve tehlikeli durumları tespit eder ve kullanıcıya

bildirim gönderir.
• TOPLULUK KİTABI: Kullanıcılar ve siteleri / kurumları, gerçek zaman verilerini bildirerek,

bildirimler göndererek ve sosyal ağlar oluşturarak ve böylece ekonomi ekonomisi modelinde yer
alarak işbirliği yapacaktır.
Katılımcı kullanıcılar için ek faydalar, işbirliğine dayalı paylaşım ekonomi iş modeline
dayalı olacak ve aşağıdakilerden türetilecektir:

• GÜÇ SATIŞI: Topluluk üyeleri, faaliyetlerine göre para kazanmak için akıllı şebekeleri kullanacaklar,
yani enerji tedarikçileri ve şebeke operatörlerine talep üzerine değişken tüketim sağlayarak.
Kazanılan gelir, uygun katılımcı kullanıcılar arasında, faaliyetlerine dayanarak ve bunlara bağlı olarak
dağıtılacaktır.
• TOPLULUK SATIN ALMA: Platform, enerji fiyatlarında önemli indirimler yapmak için kullanıcıların
kalabalık satın alma girişimlerini oluşturma ve katılmalarını sağlayacaktır.
• PAZARLAMA FAALİYETLERİ: Kullanıcılar akıllı sözleşmeli işletmelerde yer alacak. Bağlı kullanıcılar
ve üçüncü taraflar için çeşitli hizmetleri satabilecek veya satın alabileceklerdir.
• İÇ TİCARET: Enerji üretenler bunu diğer kullanıcılara satabilecek ve böylece aracı ve gereksiz
masraflara olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır.
• VERİ SATIŞI: Topluluk, şebeke paydaşlarına anonim veriler satacak ve katılımcı kullanıcıları geri
alacaktır.
• ENERJİ HİZMETİ ŞİRKETİ (EHŞ) & SANAL ENERJİ SANTRALİ (SES) TOPLULUK SATIŞI: Kullanıcılar, EHŞ
veya SES şemalarını kullanarak kârlı projelerin finansmanına katılmak için Robotina Fayda Jetonları
(ROX) kullanabilecekler.

Büyük ve kurumsal kullanıcılar için avantajlar: 
• ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ARIZA İHTİYAÇ: Büyük tüketiciler ve kurumsal kullanıcılar binalarını 

Robotina Platformuna bağlayacak ve hizmetlerine abone olacaklardır. Bilişsel 
Optimizasyon Sistemimiz, enerji ve bakım giderlerini tahmini olarak %30 oranında 
azaltmalarına yardımcı olacaktır. 

Yukarıda görüldüğü gibi, topluluk üyeleri genel enerji maliyetlerinde dramatik bir düşüş 
yaşayacaklar. 

http://www.robotinaico.com


WWW.ROBOTINAICO.COM 7

Kontrolü ele geçirecek ve emniyetlerini ve güvenliğini artıracaklar. Son olarak, topluluklarının 
çıkarlarına katkıda bulunacak ayrıca doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarını 
arttıracaklardır. Tüm ağın ve topluluğun şeffaflığını, izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak için, 
ek bir özellik olan Robotina Fayda Jeton (ROX) uyguluyoruz. Simge, üyelerin sanal bir pazarda %
3'lük bir indirim oranında bir şeyler ve hizmetler almasına izin verecek ve onların kolektif 
faaliyetleri ile ilintili olarak ek faydalar elde etmelerini sağlayacaktır. Kullanıcı avantajları, bir dizi 
bağlı kullanıcıda üstel büyümeyi etkileyen itici güç olacaktır. Daha fazla kullanıcı daha fazla 
işleme neden olacak ve Robotina Fayda Jeton (ROX) 'unun daha geniş bir şekilde 
benimsenmesini hızlandıracaktır. 

Robotina Platformu kripto dostu olacak ve Robotina Fayda Jetonu (ROX) tüm dahili işlemlerde 
kullanılan özel bir araç olacaktır. Kullanıcı, ROX (ROX hizmet özelliklerinden biri) ile ödeme 
yaparken özel bir indirim alırken, Robotina platformunda satılan hizmetler ve ürünler diğer 
kripto para birimleri, jetonlar veya fiat paralarıyla da edinilebilir. Diğer ödeme şekilleri ROX 
jetonlarına dönüştürülecek ve topluluk tarafından kazanılan faydaların finansmanı için 
tasarlanacaktır. 
Halka açık bir İlk Para Teklifi (ICO), destekleyicilerin katkılarını (28.5 milyon Euro - Hard Cap) 
toplamak ve ROX jetonları ile ödüllendirmek için Mart 2018'de yapılacaktır. ICO'nun (1 Mayıs 
2018) ardından satılan tüm 815.000.000 ROX jetonu üretilecek. Daha sonraki ihraçlar akıllı 
sözleşmede sonsuza dek devre dışı bırakılacak. Özetle, elektrik arz endüstrisinin deregülasyonu 
ve ilgili yasal çerçeve, elektrik sanayi paydaşlarının rollerinin ayrılmasını sağlamış, tekelleri 
kaldırmış ve pazar yerini açmıştır. Çoğu devlet, 2020 yılına kadar portföylerindeki yenilenebilir 
maddeleri artırarak ve akıllı şebeke konseptini kullanarak karbondioksit emisyonlarını azaltmayı 
taahhüt etmiştir. Yeni teknolojiler ve bağlı cihazlar yaygın olarak kabul görüyor ve yeni platform 
tabanlı işler geleneksel olanları geride bırakıyor. 

Tarihteki ilk kez fırsat, teknoloji, yasal ve sosyal koşullar, Robotina Platformu'nun sahneye 
çıkması için elverişli ve hazırdır. Nesnelerin İnterneti, Blockchain Teknolojisi (akıllı sözleşmeleri 
etkinleştirmek) ve Yapay zeka, kullanıcılara ve yatırımcılara büyük faydalar sağlar. Uygun bir 
Evren olan Robotina Platformuna bağlı, yetkilendirilmiş insanlar, para kazanmak ve 
gezegenimizin kirliliğini azaltmak için akıllı şebekeler kullanarak elektriği kurtaracaklar. Daha 
fazla yapmayacağız, daha akıllıca yapacağız! 

Geleneksel güç ağ sistemlerinde devrim yaratmak için “insanları güçlendiriyoruz”. Verimliliği 
artırma, kullanıcı katılımını artırma, hizmet kalitesini artırma ve enerji üretimi, dağıtımı ve 
tüketimi ile ilgili maliyet tasarrufu sağlama amacı ile elektrik güç şebekesinin tasarlanması ve 
işletilmesi için yeni bir paradigmadır. Toplu veriler ve akıllı şebekeler ile toplum arasındaki 
sürekli müzakereler, yıkıcı bir iş modeli yaratmamızı sağlar. 

Robotina'da, bu geleceği Robotina'nın son 28 yılda geliştirdiği mevcut ürünlere ve çözümlere 
dayanarak düşündük. Bu anı yakalayabilmek için teknolojiye (Nİ, Blockchain, YZ) sahip olmak, 
enerjinin satışı ve dağıtımı için gerekli şartlar deregüle edildi ve nihayetinde tüketiciler, fayda 
gördükleri ortak bir tüketim modeline katılmaya istekli. Çözümlerimizi yükselterek ve tüm 
katılımcıları platforma bağlayarak, herkes için faydalı olacak topluluklar oluşturacağız. 

ROX Fayda Jetonu tüm ağ ve toplumun şeffaflığını, izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamaktadır. 
Jeton, üyelerin %3 indirim ile sanal bir pazarda bir şeyler ve hizmetler edinmelerini sağlarken, 
blockchain teknolojisi de bireysel ve kolektif etkinliklerini ROX jetonları ile (aktif katılımlarıyla 
korelasyon içinde) ödüllendirmemizi sağlar. 

3 e.g. Booking.com, Uber
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2. ROBOTINA'YA GİRİŞ
Robotina, 1990 yılında kurulmuş, otomasyon ve kontrol teknolojisindeki yeniliğe odaklanmış bir 
Sloven şirketidir. Nesnelerin İnterneti (Nİ) etkinleştirilmiş donanım (ED), bulut yazılımı (SW) ve 
çeşitli çözümler, mükemmelliğimizi sunmuştur: 

• Endüstri, binalar, enerji ve altyapı kontrolleri,
• Gerçek zamanlı / gerçek dünyaya bağlı Nİ cihazları için bulut tabanlı

yazılım ve SaaS (Yazılım Olarak Servis) platformu,
• Bilişsel teknolojiler, makine öğrenimi ve yapay zeka.

Tüm ürünler tescilli teknolojimizi içerir. Uzmanlık ve yeni çözümleri hızlı ve ekonomik olarak sunma 
becerisiyle birleştiğinde, her kontrol çözümü için sağlam bir temel oluşturur ve bugün ve gelecek 
için yeni standartlar belirler. Robotina kendi ürünleri için kendi bünyesinde Ar-Ge ve üretim 
tesisine sahiptir. Bu üretim tesisi, Robotina'nın çok rekabetçi fiyatlarla en yüksek kaliteyi sunmasını 
sağlıyor. 

2.1 ROBOTINA’NIN TARİHİ

Taşeron olduktan sonra şirket kendi cihazlarını geliştirdi ve üretmeye başladı. Kontrol, 
yönetim ve enerji verimliliği için Japonya, Hindistan, Orta Doğu ve diğer pazarlarda elektronik 
cihazlarda tecrübe ve pazar payı kazandı. Şirketin ihtiyaçları ve beklentileri ile birlikte 
çevresel ve dijital zorluklara göre geliştirilen ürün ve hizmetleriyle birlikte stratejisi: Robotina 
artık hem ev hem de işletmeler için enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan akıllı cihazlar ve 
servisler büyük oyuncu olarak konumlanıyor. Şirket, uzaktan veri kontrolü ve yönetimi için 
akıllı cihazlar (donanım), Nİ yazılımı ve uygulamaları, enerji ticareti ve üreticiler, tüketiciler 
(topluluk üyeleri için pazar yeri) ve tüketim tahminleri için Yapay Zeka yazılımı arasında bulut 
tabanlı bir bilgi işlem platformu sunmaktadır. enerji ve maliyet tasarrufu, blockchain 
teknolojisi (Ethereum tabanlı topluluk belirteci, platform ve hizmetlerine erişim için akıllı 
sözleşmeler ve platform ve topluluk içindeki herhangi bir işlemin işlenmesi). 

Şirket, 2001 yılında ilk bağımsız ürününü geliştirdi ve piyasaya sürdü, programlanabilir mantık 
denetleyicisi PMD sistemleri endüstride, binalarda, altyapı ve yenilenebilir enerji (fotovoltaik) 
tesislerinde, akıllı şebekelerde ve akıllı şehirlerde uzaktan yönetimde kullanıldı. 2007 yılında 
şirket, İtalya, Slovenya, Hırvatistan ve Avusturya arasındaki kavşak noktasında Hrpelje (Kozina) 
'da yeni genel merkezi, AR-GE laboratuvarları, üretim tesisi ve depolarını inşa etti. Bina 
şirketin vitrini olup tüm teknolojilerini kullanmaktadır, bu da onu yeşil, sıfır emisyon ve net 
elektrik üreticisi yapmaktadır (yani, toplam tükettiğimizden daha temiz enerji üretiyoruz). 

Şirket bugün, hem nihai müşteriler hem de OEM için kapsamlı bir teknoloji ve çözüm 
sağlayıcı olarak biliniyor. Stratejik odak noktamız aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi üç ana 
dönemden oluşmuştur: 
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Periyot: 1990 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020
Ana ürün: MM servislerleri OEM serviceleri Dikey entegrasyon

Odaklanan: Automation AR&GE > ürünler Ürünler & çözümler

Uygulama alanları: Endüstri & inşalar Enerji  & yenilenebilir Akıllı şehirler ve şebekeler

Hedef pazar: Domestic distribution Uluslar arası genişleme Çoğaltmak

Gelecek oryantasyonu: AR&GE Yeni iş modelleri Abonelik işi

Süreç kontrolündeki bilginin yanı sıra, tüm süreç boyunca uzmanlığı da sağlıyoruz. Otomasyon, 
kontrol ve denetleme sistemleri, telemetri ve tele kontrol, enerji yönetimi, akıllı bina yönetim 
sistemleri, kontrol merkezleri ve akıllı şehirler için özel ekiplerimiz bulunmaktadır. 

Endüstriyel uzmanlık, uygunluk kontrol teknolojisi, son derece gelişmiş yazılım platformları ve 
araçları, prototip oluşturma ve üretim tesislerinde müşteri ihtiyaçlarını anlayabilme yeteneğimiz, 
kendi çekirdek yetkinliklerimize odaklanmak isteyen müşterilerimize en iyi performansı garanti 
eder. Durum analizi ve sonuçların değerlendirilmesi sayesinde, her zaman yüksek kaliteli çözümler 
önerebilir ve bunları ilk konseptten son teslimata kadar taşıyabiliriz. 

Çözümlerimiz binalarda konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sağlar. Enerji verimliliği ve akıllı 
binalarda elektrikli ve mekanik cihazlar, güvenlik, erişim kontrolü, multimedya ve diğer sistemlerin 
entegrasyonuna özen gösteririz. Robotina, Slovenya'da yenilenebilir enerji çözümlerinin önde 
gelen sağlayıcılarından biridir. Ayrıca güneş santrali denetleme sistemleri, dize monitörleri, kontrol 
üniteleri ve uygulama yazılımı dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ekipman ve çözümler 
geliştirdik. 

Şirket sadece ürün sunmakla kalmaz, aynı zamanda servisler de sunar ve bu nedenle de eksiksiz 
uçtan uca çözümler içerir. Hizmetler, özel tasarlanmış elektronik bileşenlerin araştırma ve 
geliştirme, prototip ve üretimini içerir. 

Bugün, Robotina 800'den fazla müşteri hizmet ve sunmaktadır. Aşağıdaki ülkelerde faaliyet 
gösteriyoruz: Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, 
İsveç, Litvanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye, Çin, Brezilya, BAE, Katar, Güney Afrika, 
Hindistan, Singapur, Japonya ve diğerleri. 

2012 yılından bu yana özellikle otomasyon ve güneş enerjisi santrali denetleme alanlarında 
Japonya, Tayvan, Tayland ve Hindistan gibi Asya pazarlarına giriyoruz. Ürünlerimizi doğrudan 
satmayla birlikte Robotina, ürünlerimizi satan ve dünya çapında tanıtan 15'ten fazla distribütör ve 
sistem entegratörü ile çalışıyor.  

 Robotina, Proses Kontrol Teknolojileri Ağı'nın aktif bir üyesidir (http://www.tvp.si/), Sloven 
Fotovoltaik Sanayicileri Derneği'nin (ZSFI) kurucu üyesi, JETNET'in kurucu üyesi (Japonya ile işbirliği 
için Slovenya küme) ve kurucu Primorska Ticaret ve Sanayi Odası üyesi, bölgesel ekonomi odağı. 

Kayıtlı iki Ar-Ge ekibimiz aktif olarak Enstitü Jožef Stefan (http://www.ijs.si/ijsw), üniversiteler, 
araştırma enstitüleri ve diğer şirketlerle işbirliği yapmaktadır. 

4  Slovenya'da doğal bilimler alanında önde gelen bir araştırma kurumu olan ve aynı zamanda H2020 projelerinde de önemli bir yer 
tutan bir kurum. Haziran 2016'da yayınlanan Horizon izleme raporuna göre, H2020'de ilk 50 PRC kurumu arasında yer alıyor.
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I2012 yılında Robotina, Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘mükemmel küçük ve orta 
ölçekli işletme (KOBİ)" olarak onaylandı. Şirket ayrıca çeşitli kalite sertifikalarına ve mükemmellik 
ödülüne sahiptir. 

2020 ve daha sonraki dönemlerde Robotina, Avrupa ve dünya pazarında uzmanlaşmış bağlantılı 
kontrol cihazları ve sistemlerinin üretiminde lider bir şirket olmayı hedeflemektedir. Bu hedefler, 
en kaliteli ürünler ve hizmetler, yenilikler, kaliteli kullanıcı hizmetleri ve çevre dostu teknolojiler 
ve ürünler ile elde edilebilir. 

Bunu yapmak için, uygun teknolojinin geliştirilmesine yatırım yaptık: 

•• Cybro-I, II ve III (Q1 / 18): Gerekli tüm donanım ve yazılımları içeren dağıtılmış kontrol sistemi. 
Bu da, sorunları kontrol etmek için özelleştirme ve kişiye özel çözümler için çok uygun hale 
getirir. Bu ilk Nİ programlanabilir kontrolördür. 

•• SMIP: Kontrolörler (gerçek dünya) ve İnternet (sanal dünya) arasındaki uçurumu kapatmak 
için Cybro kontrolörleri ile güvenli bir şekilde iletişim kuran Cloud (SaaS) etkinleştirme 
platformu. Bununla birlikte, dikey olarak entegre edilmiş çözümlere (sensörden internete ) 
giden yolu açtık. 

Şirketin rekabet avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

•• Sistem entegratörleri ve OEM kullanıcıları için uygun, dağıtım sistemlerinin otomasyonu için 
uygun, iyi yapılandırılmış ürün yelpazesi. Tamamen İnternet etkin - “sensörden internete ve 
arkadan” (akıllı yeşil teknoloji) çözümler.

• Özel entegre İş Zekası ile kendi teknolojimize dayalı piyasaya hazır çözümler. Dikey çözümler: 
fotovoltaik (PV) güneş enerjisi tesisleri izleme ve optimizasyon, şebeke dışı, depolama ile mikro 
şebeke hibrid güç kaynağı sistemleri, Talep Tarafı Yönetimi (TTY) akıllı şebeke sistemleri, akıllı 
evler, akıllı ve sürdürülebilir binalar, akıllı şehirler.  

•• Süreç otomasyonu, kontrol ve denetleme sistemleri, yiyecek ve içecek endüstrisi için 
telemetri ve kontrol, bina ve altyapı, çevresel izleme ve enerji yönetimi için özel ekip. 

•• Durum analizi ve sonuçların değerlendirilmesi ile, yüksek kaliteli çözümler önerebilir ve 
bunları fikirden nihai teslimata taşıyabiliriz. Bir OEM müşterisi durumunda, şirket, çok kısa 
zaman dilimlerinde spesifikasyondan seri üretime kadar komple bir proje yürütebilir. 

•• Tam çözümler sunuyoruz. Şirketin hizmetleri arasında, özel olarak tasarlanan elektronik 
bileşenlerin araştırma, geliştirme ve üretimi ve günümüzde yaygın olarak bilinen PMD 
denetleyici CyBro-II / III ailesi yer almaktadır.

••  Yenilenebilir enerji ve enerji depolama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından biriyiz. 
Ürünlerimiz: güneş enerjisi sistem denetleme sistemi, Enerji Yönetim Sistemleri (EYS), dize 
monitörleri ve uygulama yazılımı, sektördeki lider çözümlerden bazılarıdır. Şirket teknolojisi 
ve ürünleri dünyanın en gelişmiş şirketlerine satılmaktadır. 

•• Yüksek kaliteli teknik destek, eğitim ve hizmet şirket operasyonlarında yer aldığı için eksiksiz 
bir hizmet sunuyoruz. Garanti süresi boyunca ve sonrasında bakım ve sürekli destek sağlanır. 
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2.2 ROBOTINA’NIN ANAHTAR KAVRAMLARI 

Piyasa değişiyor ve biz de değişiyoruz. Yakın gelecek, Nesnelerin İnterneti (Nİ), Hizmet Olarak 
Yazılım (Saas), Yapay Zeka (YZ) ile Makine Öğrenimi (MÖ), platformlar ve blockchain tabanlı 
çözümlere olanak sağlar. Paylaşım ve işbirliğine dayalı ekonomi iş modelleri, ana akım iş düşüncesi 
olmaya doğru hızlı ilerlemektedir. İş modelimiz, odak ve hedeflerimiz geleceğe tamamen 
uyumludur. 

Robotina akıllı binalar ve şehirler, enerji verimli kullanımı, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir 
enerji kaynakları alanında önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Şirketin önemli bir avantajı, pazarın 
ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak geliştirilmekte olan kendi yenilikçi teknolojisinin, 
ürünlerinin ve çözümlerinin geliştirilmesidir. Şirket, Messib ve EE Highrise gibi enerji kontrolü ve 
yönetimi ile ilgili projelerde geniş deneyime sahiptir. İlgili faaliyetler şunlardır: 

• Akıllı binalar - (1) Slovenya: RPL Konut Alanı, Lucija; Janez Baptist Emekli Ev, Ljubljana; Rotonda 
İş Kompleksi, Ljubljana; Viyana dikeyleri İş ve Konut Kompleksi, Ljubljana; Tehnopolis İş 
Kompleksi, Celje; Primorje İdari Binası, Ajdovščina; Gold Club İdari Binası, Sežana; Praetorian 
Sarayı, Koper; Roman Terme Otel Kompleksi, Rimske Toplice; Metropol Hotel, Portorož; Grand 
Hotel, Portorož Çocuk Kliniği Ljubljana; Genel Hastanesi, Izola; Kempinski Hotel, Portorož; (2) 
Birleşik Arap Emirlikleri: Louvre Abu Dabi ve Abu Dabi Havaalanı, Abu Dabi; Dubai Gümrükleri, 
DP HQ ve Imdaad HQ, Dubai; (3) Katar: İslami Banka, Doha; (4) Suudi Arabistan: Ceza 
Mahkemesi, Riyad; (5) Hırvatistan: Cineplex ve Esplanade Hotel, Zagreb; Sırbistan: Cineplex, 
Belgrad; Bulgaristan: Cineplex, Sofya; (Katar); (SA) ;;; ve daha fazlası; 

• Altyapı otomasyonu - Zeleni Park - otopark binası, Koper; Vodice su tedarik sistemi, Vodice; 
Okolje Piran kanalizasyon, Piran; 

• Endüstriyel otomasyon - Slovenya: Koper Limanı, Koper; Gorenje, Velenje; Droga, Izola; 
Ljubljanske mlekarne, Ljubljana; Sırbistan: FAM; Hırvatistan: Vindija; Romanya: Konstanz Limanı, 
Katar: Yeni Liman, Doha; 

• Fotovoltaik enerji santralleri - Avrupa'da 40, Hindistan'da 10, Japonya'da 7, Tayland'da 2, 
Tayvan'da 1, Hırvatistan'da 3 ve Güney Afrika'da; 

• Enerji depolama ve yönetim sistemleri - Avusturya: Neovoltaic, Energie-Graz; Japonya: 
Hitachi; Almanya - MAGE; 

• Ar-Ge projeleri prototip ve ürünlere yol açan - Slovenya: Wravor, Škrlj, Alpineon, Epipack, 
Japonya: Hitachi, Sanrex; Almanya: Hitachi; Avusturya: Neovoltaic, Hollanda: Hiflex; 

• IMDAAD (BAE), Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Dubai'deki en önemli 1.000 binadan fazlasını 
destekleyen entegre bina yönetim hizmetleri sağlayıcısıdır. 2014 yılında şirket, Robotina d.o.o. 
ile ortaklık kurdu. Binaların uzaktan kontrolünü ve yönetimini sağlayan, daha fazla enerji 
tasarrufu sağlayan, işletme maliyetlerini düşüren ve enerji verimliliğini arttıran Ağ Operasyon 
Sistemi'nin (NOC) kurulması konusunda iddialı bir proje yürütmek. Proje, BAE'nin “yeşil” 
sürdürülebilir yaşam çözümleri geliştirme ve Dubai'yi “akıllı” bir şehir haline getirme vizyonunu 
destekliyor. IMDAAD, 2016 yılında BAE'de teknoloji, hizmet ve dönüşümümüzle en iyi FM 
teknolojik uygulamasına layık görülmüştür (bkz. Http://www.constructionweekonline.com/
article-30216-imdaadcommissions-robotina-to-deplay-in-house-NOC /);  
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• RSO (Sloven Çevre Ajansı) - Kritik seviye izleme dahil olmak üzere Slovenya'daki tüm su izleme 
istasyonları (bkz. Http://www.arso.gov.si/); 

•• HITACHI, Almanya - Almanya'da Speyer'e yönelik akıllı bir topluluk projesi hazırladık, kendi 
kendine tüketim yönetiminin çözümü (bkz. Http://www.smipcloud.com/project/
selfconsumptionhems-Hitachi /);

• PANASONIC - Mart 2013'ün sonunda Robotina, Japonya'daki ilk iki fotovoltaik enerji santrali için 
tam bir izleme ve yönetim sistemi kurdu: Kurulum, Japon ortak şirketleri SanRex ve Panasonic 
ile işbirliği içinde yapıldı (bkz. Http: // www. robotina.com/2013/04/first-spss-installations-in-
japan/); 

• SHARP - Teslimat sırasında dünyadaki en büyük kurulum olarak kullanılan ince film güneş 
enerjisi tesisi izleme sistemi. Nominal kapasite 150MW'a ulaşır; 

• ABB - Birkaç bin SMB kutusu özelleştirilmiş ve ABB, Japonya'ya teslim edildi; 
• MICROSOFT - Azure Bulut tabanlı enerji verimliliği ve arıza tespit sistemi müşterilerle tamamen 

entegre BYS, olağanüstü tasarruf sağlamaya yardımcı olur.  

Yukarıdaki projeler bize yeni yaklaşımlarla köprülenebilecek en son teknolojileri, müşteri 
ihtiyaçlarını ve teknolojik boşlukları anlama fırsatı verdi. Rakiplerin sistemlerini kurma ve kendi 
sistemlerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Bu projeler, yeteneklerimizi ve bu sektörlerde sunma 
yeteneğimizi sergilememize izin verdi. 

HIQ Home (ev otomasyonu için bir cihaz ve yazılım sistemi), Cybro-III (donanım ve yazılım 
araçları) ve SMIP (HIQ Platformu ve Hizmet Olarak Sunulan Yazılım) tabanlı bir devre dışı 
bırakma geliştirmedir. Özel bilgi birikimi, hem kurumlar (Enstitü Josef Stefan), üniversiteler 
(Ljubljana Üniversitesi) ve hem de 6. ve 7. çerçeve programlarında (MESSIB ve EE Highrise) 
işbirliği ile yapılan kapsamlı araştırmalarla geliştirilmiştir. 

2015-2017 döneminde, Japon ajansı NEDO tarafından Speyer, Almanya'daki tanıtım projesinde 
kullanılan bir Cybro / SMIP tabanlı çözümü başarıyla teslim ettik. 

2.3 DİĞER İLGİLİ BAŞARILAR

• Robotina'nın iki tescilli Ar-Ge ekibi vardır (Slovenya yönetmeliğine göre, ekiplerin resmi olarak 
tescil edilmesi ve Ar-Ge kurumunun statüsünün tadını çıkarmak için akreditasyonun 
sürdürülmesi gerekmektedir). Slovenya ve yurtdışında birçok mükemmel enstitü ve üniversite 
ile işbirliği kurduk. 

• Resmi olarak uygulandık ve inovasyon faaliyetlerimizin ve gelişmelerin yönetiminde bir temel 
olan “inovasyon kılavuzumuzu” aktif olarak sürdürmekteyiz. 

• Nitelikli personele sahip mevcut üretim tesisi ve Robotina ürünlerimizi pazarda ve stratejik 
ortaklar için ürettiğimiz mükemmel bir rekor; bunlar arasında şunlar yer alır: Neovoltaik 
(Avusturya), Hitachi (Japonya), MAGE (Almanya), Sharp (Japonya), Microsoft (ABD). 

• İşbirliği ve ortaklık kültürü, küreselleşmiş dünyada iyi gelişmiştir ve son derece önemlidir.  

• Tarihimiz boyunca mükemmel kalite kaydı. Kalite Güvence (QA), tüm önemli faaliyetleri, 
malzeme ve test sonuçlarını takip etmek için tasarlanmıştır, ürünler etiketleme veya lazer 
gravürleme araçları ile işaretlenmiştir ve benzersiz bir  seri numarası ile tanımlanmıştır.  
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lPCB üretimi dış kaynaklı, kritik ve özelleştirilmiş bileşenler bizim tarafımızdan üretilirken, pasif 
ve kritik olmayan bileşenler alt tedarikçiler tarafından tedarik edilmektedir. Kalite Güvence ve 
Kalite Kontrol, Almanya ve Japonya'dan dünyanın bazı ünlü müşterileri tarafından 
uygulanmakta ve denetlenmektedir. Resmi sertifikasyon hiç başlatılmamış olsa bile, ISO 9001 
standardını takip ediyoruz.

• Robotina, AB Komisyonundan bir mükemmeliyet mührü aldı. 
• AAA Sertifikası'nı, Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Dun & Bradstreet ve Excellent SME 

sertifikasından aldık. 
• Robotina yedi patente sahiptir:  

-• 23933 (pencere panjurlarından enerji elde etmek için cihaz ve yöntem); 
-• 23934 (pencere panjuru kullanan binaların ikincil aydınlatması için cihaz ve yöntem); 
-• 23932 (pencere panjuru kullanan odaların ikincil aydınlatması için cihaz ve yöntem); 
-• 23937 (pencere panjuru kullanılarak ısıtma, soğutma ve havalandırma için cihaz ve yöntem); 
-• 24817 (RGB LED'li ultrasonik sensör); 
-• P201400389 (iki sensör kullanan kapalı odalarda otomatik aydınlatma kontrolü); 
-• P201400388 (iki aşamalı matris kullanarak sahneleri ayarlama ve depolama sistemi). 

Yukarıda belirtilen patentler, enerji tasarrufu ve konfor artırımı ile ilgilidir.P201400389 ve 
P201400388 doğrudan HIQ Home'da uygulandı. Avrupa patentleri için temel optimizasyonumuz, 
çoklu nesne optimizasyonudur. 

2.4 ROBOTİNANIN İLGİLİ 
ARAŞTIRMA VE GÖREV PROJELERİ

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi son derece rekabetçi küresel bir  teknoloji pazarı için geliştiriyoruz. 
Bu sadece dünyanın en kaliteli araştırma laboratuvarları, üniversiteler ve diğer şirketlerle işbirliği 
ile mümkündür. Ar-Ge projeleri, çözümlerimizi geliştirmemize, test etmemize ve göstermemize 
yardımcı oldu. Uluslararası uzmanlar ve meslek kuruluşları tarafından sürekli olarak izlenir ve 
değerlendirilir. Robotina'nın aşağıdaki projelerde aktif bir rolü vardır

-• Binalarda Entegre Çok Kaynaklı Enerji Depolama Sistemi (FP7) (bkz. Http://www.messib.eu/); 
-• Enerji Verimli Demosu Olan Çok Konutlu Yüksek Binası (bkz. Http://www.ee-highrise.eu/); 
-• GOFLEX projesi, elektrik akıllı şebeke ve teknolojilerini yenilikler, entegre eder, geliştirir. (bkz. 

Http://www.goflex-community.eu/). Bu, Avrupa'da en alakalı akıllı ızgara tanıtım projesidir. Evler, 
şehirler, elektrikli araçlar ve fabrikaları içerir;

-• Akıllı ve sürdürülebilir ev geliştirmede işbirliği yapan 26 şirketin koalisyonu (bkz. Http://www.iq-
home.si/en/).
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2.5 ROBOTINA’IN TİCARİ AKILLI ENERJİ PROJELERİ

Bu bölümde, son derece rekabetçi uluslararası ortamda başarılı bir şekilde teslim ettiğimiz en 
uygun üç ticari akıllı enerji projesi açıklanmaktadır. Her zaman olduğu gibi, özel kontrol ve bulut 
teknolojimizi ve gelişmiş Bilişsel Optimizasyon Sistemimizi (BOS) uygun teknolojiler olarak 
kullandık. 

2.5.1 SPEYER, Almanya (2015-2018)

Japonya'dan Hitachi ve Almanya'dan Speyer Şehri,  yeni teknoloji dağıtımına yönelik Japon ajansı 
NEDO'nun desteğiyle akıllı bir topluluk projesi geliştirdi. Robotina bir kontrol sistemi, makine 
öğrenimi ve bulut yazılımı tasarladı ve uyguladı. Proje, PV (Güneş) santrali, batarya depolama, 
karmaşık Enerji Yönetim Sistemi (EYS), tüketim tahmini, Makine Öğrenimi ve Yapay Zekadan 
oluşmaktadır. Sistem birden fazla enerji kaynağı (PV, şebeke, bölgesel ısıtma) seçeneğine 
sahiptir. Her dairenin enerji tüketimini tahmin etmek için Yapay Zeka kullanır; bunu birleştirir ve 
enerji maliyetini en aza indirmek için en iyi stratejiyi seçer. Sonuç olarak, enerji maliyetleri 
otomatik ve sürekli olarak optimize edilir. Kullanıcılar mümkün olan en düşük masraflardan 
faydalanmakta ve hala tam konforu muhafaza etmektedir. 

Entegre enerji yönetim sistemi

5  bkz: 4.3
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Almanya'da çok daireli apartmanlar yenilenebilir enerji kaynakları ile yeni enerji modeli için yeniden inşa edildi.

2.5.2 NEDO AKILLI ŞEBEKE PROJESİ, Slovenya (2017-2018) 

Bu, gelecekteki elektrik tüketiminin belirli şebeke segmentleri için tahmin edildiği akıllı bir şebeke 
demonstrasyon projesidir. Şebeke sınırlamaları durumunda, belirli zaman periyotları için kritik bir 
zirve tarifesi aktif hale getirilmekte ve böylece tüketicilerin tüketimlerini azaltmaları tavsiye 
edilmektedir. Robotina, konut sahipleri için kritik zirve bilgisiyle senkronize edilen ve tüketimi 
gereken konfor ve güvenlik için kabul edilebilir minimum değere otomatik olarak düşüren entegre 
Ev Enerji Yönetim Sistemleri (EEYS) sunar. Ev sahibi, aynı zamanda konforunu feda etmeden, 
dinamik bir tarife adapte edebilmekten yararlanır. 
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2.5.3 ENERGIE GRAZ, Avusturya (2018)

Avusturya'daki yeni enerji düzenlemeleri (2018), çok daireli binalarda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kurulmasını teşvik etmektedir. Bir şirket, çatıdaki fotovoltaik tesise ve bir batarya 
depolama sistemine yatırım yapabilir ve daire sahiplerini yeşil enerjiyi kullanmaya çekebilir. 
Standart EEYS ürününe dayanarak, Robotina, tedarikçinin enerji kullanımı ve zamanla farklı 
enerji kaynakları (PV, pil, ızgara) arasındaki doğru gerçek zamanlı bilgi sağlaması için özel bir 
çözüm geliştirdi. Bu yeni enerji kaynağı modeli yenilenebilir enerji kaynaklarına daha iddialı bir 
geçiş sağlayacaktır. 

2.5.4 ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ, Almanya, 
Avusturya, İsviçre, Güney Afrika (2016 ve devam ediyor)

eSTORE, enerji depolama ve yönetim sistemimiz, 
binlerce kullanıcının enerji harcamalarını 
azaltmalarına ve özerkliklerini artırmalarına yardımcı 
oluyor. Fotovoltaik Tesislerin sahipleri (PV) kendi 
enerjilerini üretirler, ancak çoğu zaman bunu 
tüketemezler, bu yüzden bunları Yardımcı Şirkete 
satmaktan başka bir seçeneği yoktur. Aynı kullanıcı, 
aynı hizmet şirketinden satın almaya zorlandığında, 
bu enerji için ödeme, enerji fiyatından birkaç kat 
daha azdır. Akıllı enerji depolama ve EEYS ile 
kullanıcılar yeşil enerjilerini bir eSTORE'da 
saklayabilir ve gerektiğinde kullanabilirler. Ek olarak, 
EEYS enerji akışını kontrol eder ve optimize eder. 
Kullanıcılar tasarruftan yararlanır ve enerji akışını 
kontrol edebilir. 
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3. ENDÜSTRİYİ ANLAMA 
VE FIRSAT
Toplumumuz, daha önce hiç olmadığı kadar derin ve geniş kapsamlı olarak değiştiren bir süreç 
olan dijital dönüşüm sürecindedir. Enerji zinciri ve elektrik şebekeleri bir muafiyet değildir, hatta 
daha fazlası - değişimlerin itici gücüdür. 

Enerji “resmimizdeki” dramatik değişiklikler önceki yıllarda oldu ve önümüzdeki on yıl içinde güçlü 
bir şekilde devam edecek. Güneş, rüzgar ve diğer yeşil teknolojilerin kullanımı ve kömür veya 
nükleer gibi geleneksel “kirli” kaynakların azaltılması gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı, 
genel enerji üretiminde daha yüksek ve daha az tahmin edilebilir dalgalanmalara katkıda 
bulunmaktadır. Her zaman tüketim ve üretimi eşleştirerek şebekeyi istikrarlı tutması gereken 
yardımcı firmalar ve şebeke operatörleri, bu temel görevi yerine getirmek için teknik ve mali 
zorluklarla karşılaşırlar. Hızlı şarj edilmeye ihtiyaç duyan elektrikli araçların kitlesel olarak piyasaya 
sürülmesi, şebekeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve bu artan talebi karşılamak için maliyeti 
artıracaktır

Özetlemek gerekirse, ağrı değişimlerin en önemli sebebi aslında jeneratörüdür ve ağrılar şu anda 
çok şiddetlidir: 

• Enerji tüketiminin artması; 
• Sürekli enerji maliyetleri artışı; 
• Yenilenebilir enerji kullanımı nedeniyle şebeke stabilizasyonu için artan maliyetler; 
• Yeni altyapıları uygulamak için yüksek maliyetler ve zaman; 
• Doğal çevreyi korumaya ihtiyaç vardır.  

Gerçek yaşam standartlarımızı sürdürmek için, (kişi başına) azaltmak ve elektrik enerjisinin 
tüketimini (zaman içinde) kaydırmalıyız. 

Görev zorlu ve yakın zamana kadar, şebekeyi sabit tutmak için tek yol, ekstra güç gerektiğinde 
pahalı enerji kaynaklarını (gazla çalışan enerji santralleri) kullanmaktı ve enerji tüketimini 
neredeyse tüketmek için tüketimin tüketimden daha yüksek olmasıydı. . Şimdi, tarihte ilk kez, 
değerli kaynakları boşa harcamadan büyük optimizasyon mümkündür, çünkü iki kritik durum: (1) 
yasal ve sosyal kabul ve (2) teknoloji hazır ve kullanılabilir. 

3.1 YASAL VE SOSYAL KOŞULLAR

Yasal ve sosyal koşullar en kritikler arasındadır. Dijitalleşmeyle yüzleşmek, toplumumuzun çeşitli 
aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bilgisayarların çok önemli olduğunu kabul etmeliydik. İletişim, 
güvenlik, güvenlik, esenlik ve daha fazlasını önemsemelerine izin verdik. Bizimle bağlantılı cihazları 
taşıyor ve sosyal ağlar ve internet üzerinden önemli kişisel verileri paylaşıyoruz. Dijital teknoloji, 
toplumumuzun her yerini dönüştürüyor ve bir gerçektir. 
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Yerinde bulunan en önemli yasal ve sosyal faktörlerin görünümü: 

• Elektrik tedarik zincirindeki kuralsızlaştırma, rollerin ayrılmasını, tekellerin kaldırılmasını ve 
pazarın açılmasını sağlamıştır; 

• Yasal çerçeve, deregülasyonu zorladı ve organize, yapılandırılmış ve demokratik bir enerji 
piyasası yarattı; 

• Çoğu ülke tarafından CO2 emisyonlarını azaltma ve enerji portföylerinde önemli oranda 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşma taahhüdü; 

• Akıllı telefonlar ve Nİ dahil olmak üzere bağlı cihazların daha geniş kabulü; 
• Toplumun her alanında dijital dönüşüm. Toplum önemli ve dramatik değişiklikleri kabul eder ve 

anlar ve iş yapar. Yeni, önceden imkansız iş modelleri dünyayı fethetti  

Platformları kullanan paylaşım ve işbirliğine dayalı ekonomik iş modelleri en başarılı olanlardır. 

3.2 TEKNOLOJİK GELİŞİM
Son olarak, teknoloji uygun koşullardır ve bu yeni iş modellerinde merkezi rolü işgal eder. Dijital 
dönüşüme ulaşmak ve projemizi gerçekleştirmek için aşağıdaki teknolojiler gereklidir: 

• INesnelerin İnterneti (Nİ); 
• Blockchain ve Akıllı Sözleşmeler; 
• Yapay zeka; 
• Verimli pil depolama; 
• Bulut bilişim ve büyük veri. 

Gelecekte, işin başarılı olması için yukarıda bahsedilen teknolojilere güvenmesi 
gerekecektir.  

3.2.1 NESNELERİN İNTERNETİ (Nİ)

Nİ hareketi, internet üzerinden insanlar, süreçler ve veriler aracılığıyla değer zinciri boyunca 
iletişim kuran şeylerin bağlantısını içeren gerçek bir dijital dönüşümü temsil eder. Nİ, akla 
gelebilecek her türlü bağlantıyı içeren dört temel öğeden oluşur: 

-• Kişiler: Topluluklar oluşturmak, tüketimde işbirliği yapmak ve bilgi paylaşmak için İnternet'e 
bağlı uç düğümler olarak değerlendirildi. Örnekler arasında sosyal ağlar, sağlık ve kondisyon 
sensörleri, uygulamalar, işbirlikçi aktiviteler ve oyunlar; 

-• Nesneler: Fiziksel sensörler, cihazlar, aktüatörler ve veri üreten veya diğer kaynaklardan bilgi 
alan diğer öğeler. Örnekler arasında akıllı termostatlar ve araçlar bulunur; 

-• Veriler: Ham veriler, akıllı kararlar ve kontrol mekanizmaları sağlamak için analiz edilmiş ve 
anlamlı bilgiler halinde işlenmiştir. Örnekler arasında oda soğutma gereksinimlerini 
değerlendirmek için günde ortalama yüksek sıcaklık saatlerine dönüştürülen sıcaklık kütükleri; 

-• Süreçler: Veri, nesneler ve insanlar arasında değer katmak için bağlantıdan yararlanın. 
Örnekler, potansiyel sağlık hizmetlerini potansiyel müşterilere tanıtmak için akıllı fitness 
cihazlarının ve sosyal ağların kullanımını içerir. 

6  UBER, Airbnb, Car sharing

http://www.robotinaico.com


WWW.ROBOTINAICO.COM 19

Dört yapı taşının tamamı yerel olarak veya İnternet üzerinden bağlanır. İnsanlar ve nesneler, 
hissetme, karar verme ve hareket etme yeteneklerine sahiptir. İşlemler sonuçta belirli hedefleri 
takip eder ve sonuçları sunar. En gelişmiş teknoloji Nİ'yi destekler. 

 Nİ, projemizde merkezi bir rol oynamaktadır. Nİ, varlıklarımızı yerel zeka ile algılar ve denetler. 
Bunlar, bilgiyi kullanan ve kullanıcıların ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak 
için işlemleri optimize eden bulut tabanlı hizmetlere bağlanır. 

3.2.2 BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACTS

Ethereum, “tamamen dolu” anlamına gelir, yani tamamen işlevseldir ve diğer programlama 
dillerinde yapabileceğiniz herhangi bir hesaplama yapabilir. Bu nedenle blockchain uzayındaki en 
heyecan verici teknolojilerden biridir. Bu, Robotina geliştirme ekibinin onu seçmesi ve aşağıdakiler 
için kullanılacak olan Ethereum istemcisinin entegrasyonu üzerinde çalışmasının başlıca sebebidir: 

• Ethereum ağına bağlanın; 
• Yeni işlemler ve akıllı sözleşmeler oluşturun; 
• Akıllı sözleşmeler yapın.  

Dağıtılan ilk akıllı sözleşme, abonelikleri yönetecektir. Robotina ekibi ve kullanıcılar, tüm işlemleri 
yönetecek daha akıllı sözleşmeler ekleyecektir. 

Robotina'nın jetonu Robotina Fayda Jeton (ROX) olarak adlandırılır. Mevcut Ethereum blockchain'in 
üzerine yerleştirilmiş, uygulamaya özel bir jetondur. Robotina Fayda Jetonunun (ROX) tüm yaşam 
döngüsünü blockchain ortamına entegre ettik. Pazar yeri işlemleri ve tüm yerel platform faydaları 
zamanla gelişecek ve tamamen akıllı sözleşmeye dayalı hale gelecektir. 

3.2.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Makine öğrenmesi ve bilişsel optimizasyon ile Yapay Zeka (AI) belki de en yıkıcı teknolojidir. 
Hızlı gelişimi, geniş erişilebilirliği ve kullanılabilirliği tüm faaliyetlerimizde her süreci etkiler. Son 
birkaç yılda ve özellikle de 2017'de AI'nın gelişimi muhteşem olmuştur. AI, bilgisayarların 
insanlara karşı kazandığı, tıp, endüstri, çevre teknolojileri, uzay, enerji ve diğer birçok alanda 
pratik faydaların sağlanmasına yönelik gösteri projelerinden sonuna kadar geldi. AI'nın gelişimi 
ve kullanımı üssel olarak artmaktadır. 

Projemizde, modelleri tahmin etmek ve sürekli iyileştirmek için YZ ve makine öğrenimini 
kullanıyoruz, bu da tüketimi tahmin etmemizi sağlıyor ve en iyi sonuçları elde etmek için 
bilişsel optimizasyon kullanıyoruz. 

7  bzk 5.4.1 bölüm
8 Satranç, Git
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3.2.4 BATTERY STORAGE

Yeni, modern pillerin dayanıklılığı ve depolama konusunda inanılmaz ilerleme kaydedilmesi, 
maliyetin de düşürülmesi ile birlikte, piller geçici enerji depolama için uygun bir çözüm haline 
geldiğindi. Büyük, faydalı ölçek, depolama sistemleri hizmet şirketleri tarafından dağıtılmaktadır. 
Hane halkları ve elektrikli araçlar (EA) daha küçük piller kullanırlar, ancak yüksek sayılarla pazarda 
önemli bir değişimi temsil ederler. 

Piller ideal bir üretici-tüketicidir. Mevcut olduğunda enerji depolayabilir ve gerektiğinde serbest 
bırakabilirler. 

3.3 SMART GRIDS 

Artık, sanayileşmiş dünyanın büyük bir kısmı ile birlikte, Avrupa elektrik şebekeleri ve enerji 
piyasalarının kuralsızlaştırılmasında çok ileriye gittiği için, diğer ülkeler ile hızlı bir şekilde ilerleyen 
“akıllı şebeke”, enerji politikamızın en önemli bileşeni haline geldi. Bu güvenilir ve uygun maliyetli 
tedarik için gereklidir.  

Akıllı şebeke, akıllı sayaçların, akıllı tüketen cihazların, iletişimin ve optimizasyonun bağlanmasını 
sağlayan bir elektrik şebekesidir. Nİ iletişim ve kontrol sistemlerinin tasarlanması için en güçlü itici 
güçlerden biridir. Verimliliği artırma, hizmet kalitesini artırma ve enerji üretimi, dağıtımı ve 
tüketiminde maliyet tasarrufu sağlama amacı ile elektrik güç sisteminin tasarlanması ve işletilmesi 
için yeni bir paradigmadır. Her akıllı şebeke sistemi farklı işlevlere sahip üç ana bileşene sahiptir: 

Güç üretimi - Güç jeneratörleri 
(örneğin kömür, nükleer, gaz, rüzgar 
enerjili türbinler, güneş enerjisi 
santralleri, hidro vb.) Oluşur. Akıllı 
şebeke özellikli jeneratör, talep, 
kapasite ve kısıtlamaların 
karşılanması sırasında maksimum 
kar elde etmek için enerji üretim 
stratejisini (örneğin, belirli bir süre 
içinde tedarik edilen güç ve fiyat gibi) 
rekabetçi ve işbirliğine uygun maliyet 
ve güç taleplerini toplar. ve 
güvenilirlik. 

Güç dağıtımı -Elektrik gücü 
jeneratörlerden teslim edilir ve 
iletim hatları ve dağıtım 
istasyonları aracılığıyla 
tüketicilere dağıtılır. Güç dağıtımı, 
iletim kaybı ve maliyetini en aza 
indirecek şekilde optimize 
edilmelidir. Dağıtım, güç 
üretimini ve tüketim taraflarını 
birbirine bağlar. Güvenilir istikrar 
sağlamak için ızgara stabilitesi 
şarttır. 

Güç tüketimi - Farklı tipte güç 
tüketicilerinden (örn. Endüstri, konut, 
bina, elektrikli araçlar) oluşur. 
Tüketicilerin güç talebi belirlenmeli, 
böylece güç kaynağı dağıtımı ve 
dağıtım en uygun şekilde 
gerçekleştirilebilir. Bu hedefe 
ulaşmak için akıllı sayaçlar, güç 
tüketimi verilerini hızlı ve doğru bir 
şekilde toplayacak şekilde 
dağıtılmıştır. Bu veriler, güç talebini 
tahmin etmek ve optimize etmek için 
kullanılabilir. 

9  MWatt büyüklüğü
10  2017 yılında Almanya'da 2500 Ana Enerji Depolama Sistemleri kuruldu
11  Üretici-tüketici Elektrik üretebilen ve / veya tüketebilen ve kontrol edilebilen varlık.
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3.3.1 ŞEBEKEYİ STABİL TUTMAK - KLASİK YAKLAŞIM 

Daha önce de açıklandığı gibi, akıllı şebeke, nispeten bağımsız olan ancak aynı dağıtım 
şebekesine bağlı, birbirine bağlı jeneratörler ve tüketicilerin büyük bir sistemidir. Jeneratörler 
ve tüketiciler çoğu kez çatışan çıkarlara sahiptir - üreticiler mümkün olan en yüksek fiyatlarla 
istikrarlı üretim sağlamak isterken, tüketiciler tüketimi değiştirmek ve en düşük maliyeti almak 
için özgür olmak isterler. 

Enerji taşımacılığı ve enerji sağlayıcıları içeren güç dağıtımı, üretimi ve tüketimi her zaman 
dengeli tutarak, şebekeyi istikrarlı tutmak zorundadır. Hedefe ulaşmak için çeşitli yöntemler 
kullanırlar. Bunu nasıl yaparlar, maliyetlerini, hizmet kalitesini ve karlılıklarını nasıl etkiler. 

Bir ağda dengeli enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri 
akıllı şebekeye uyarlanmıştır. Enerji Yönetim Sistemi (EYS), akıllı sayaçlardan kontrol merkezine 
işlenmesi ve depolanması için aktarılan güç tüketimini ve verilerini ölçer. Bilgi, elektrik enerjisi 
üretimini optimize etmek için kullanılır. 

Hizmet verilen bir alanda tüketicilerin tahmini toplam güç talebi (tahmini talep) göz önünde 
bulundurulduğunda, enerji miktarını satın almak için enerji tedarikçisinin asıl ilgisi, tahmin 
edilen talebi en iyi şekilde karşılayabilmesidir. Bu, en düşük maliyetleri ve en iyi marjları 
garanti edecektir. 

Tahmini talep gerçek talepten daha yüksekse, sağlanan güç boşa harcanır (yani, aşırı 
besleme). Öte yandan, eğer fiili talep tahmin edilen talepten daha yüksek ise, ani ihtiyaca bağlı 
olarak, bir sonraki periyodik kontrattaki fiyattan daha yüksek bir fiyat talep eden ek güç 
kaynağı gereklidir (yani, yetersiz). 

Bir enerji tedarikçisinin temel ilgi alanı, mümkün olan en düşük maliyetle enerji satın almak ve 
mümkün olan en yüksek marjla satmaktır. Bu sadece satıcı, tahmini talep ile gerçek talep 
arasındaki eşleşmeyi optimize ederse mümkündür. Bundan sapmalar enerji maliyetleri 
üzerinde dramatik bir etkiye sahiptir. 

3.3.2 PROFIT MAXIMIZATION – CLASSIC APPROACH

Enerji satıcıları karlarını maksimize etmek için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Özünde, acıyı 
tüketicilere aktarmaya çalışırlar. 

Satıcılar ve tüketiciler arasında dinamik bilgi değişimi yoktur. Klasik tarife modelleri sabittir. Bu 
tür klasik tarife modelleri, tarihsel olarak gözlemlenen kullanım modellerine dayanır ve çoğu 
zaman, sabit zamanlamalarla en yüksek ve en yoğun tarife olarak sunulur. Bu gruptaki diğer 
tarife modelleri, tüketicinin belirli bir kullanım profiline abone olduğu ve daha sonra herhangi 
bir sapma için ekstra ödediği “güç profili tarifesi” içerir. 
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Tüketici cihazlarının uzaktan bağlantısını kesebilen hizmet şirketleriyle tek yönlü çözümler, bazı 
alanlarda kullanılıyor. Sınırlı etkileri vardır ve tüketicinin rahatını önemli ölçüde etkileyebilirler; Bu 
nedenle, satıcılar tüketicilerin bu modeli kabul etmeleri için önemli teşvikler sunmalıdır. Ayrıca, 
akıllı sayaçlar olmadan, satıcılar bu tür uzaktan işlemlerin faydalarını tahmin edemez. 

Akıllı sayaçlar problemin bir kısmını çözebilir. Gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyorlar ve iki 
yönlü bir iletişim sağlayabiliyorlar, ancak işlevleri sınırlı ve Nİ tabanlı değil. 

Tüketiciler için ana fayda, bir akıllı sayacın maliyet bilgisi sunabilmesidir, bu nedenle tüketiciler 
tüketimini giderlerini en aza indirecek şekilde uyarlayabilirler. 

Klasik tarife modelleri, enerji giderlerini, değer zincirinde - jeneratörden nihai tüketiciye kadar - 
optimize edememektedir. Bu nedenle tedarikçiler ve tüketiciler, gerçek zamanda iletişim halinde 
olan yeni, gerçek zamanlı çözümleri keşfetmeye ihtiyaç duyarlar.

3.3.3 KARMA MAXİMİZASYONU - MODERN YAKLAŞIM

 Enerji sağlayıcılarının ve tüketicilerinin çatışan çıkarları olduğu ve dinamik iletişimin ve organize 
pazarın bulunmadığı gerçeği göz önüne alındığında, her birinin kendi çıkarlarını geliştirmek için kendi 
yöntemlerini geliştirdiler. 

Satıcılar, yazılım ve daha ziyade ilkel EYS sistemleri tarafından desteklenen karmaşık satın alma 
sistemlerini icat etti. Enerjiyi geçici olarak depolamak ve gerektiğinde teslim etmek için yollar icat 
ettiler. Çeşitli çözümler ekliyorlar ancak sınırlı başarıya sahipler. 

Tüketiciler, kendi tüketimini, kendi tüketim tarife sistemlerine en uygun şekilde adapte etmeye 
çalışırlar. 

Tüketiminin büyük bölümünü yoğun olmayan süreye taşımak için farklı karmaşıklığa sahip cihazlar 
kullanırlar. Akıllı şebeke yönetmelikleri onlara güçlü bir araç vermiştir - tedarikçiler arasında kolayca 
ve sıkça geçiş yapabilirler. 

Tüketiciler ve tüketici örgütleri kendilerini örgütlemeye başladılar. Sürekli veya geçici olarak 
“kooperatifler” oluşturuyorlar ve tedarikçilerle yaptıkları görüşmelerde güçlerini birleştiriyorlar. Bu 
onların enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olabilir, ancak tarife sistemini iyileştirmemek için. 

Bazen tüketiciler, tedarikçinin anlık güç tüketimindeki değişiklik talebine geçici olarak tepki veren 
“Sanal Güç Santrali” (SGS) oluşturabilirler. 

Çelişen çıkarları olan iki grup, bunları ayrı ayrı optimize etmenin yollarını buldu. Sonuçlar görülebilir, 
ancak tüketiciler, tedarikçileri ile sürekli müzakerelerde güçlerini (enerji tüketimi) otomatik ve 
dinamik olarak değiştirebildiyse daha önemli hale gelebilir. 

12  İsviçre, Almanya
13   3.3.1
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3.4 AKILLI ŞEBEKELER - FIRSAT

Tedarikçinin ana ilgi alanı, enerji satışlarından kar sağlamak ve şebeke istikrarı için masrafları en 
aza indirmektir. Daha önce de açıklandığı gibi, satıcılar karlı olmak için, mümkün olan en iyi fiyatı 
garanti eden periyodik sözleşmelerle enerji satın almalıdır. Eksik enerjiyi satın almaları veya aşırı 
enerjiyi atmaları gerekiyorsa, bu onların işlerini önemli ölçüde etkileyebilir. 

Ne yazık ki, onlar için enerji tüketimini tahmin etmek kolay değil. Kullanıcılar, cihazlarını ne 
zaman açıp kapatacaklarını sormazlar. Basitçe yaparlar. 

İşleri daha da kötüleştirmek için, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri güneş parlarken ve rüzgar 
esiyorken elektrik şebekesine enerji enjekte eder. Benzer şekilde, elektrikli araçlar, sürücüler 
onları bağladığında şarj etmeyi isteyecek ve bu genellikle aynı anda gerçekleşecektir. 

Bu gibi durumlarda, tedarikçinin EYS'si işe yaramaz duruma yakındır. Algoritmaların geliştirilmesi 
ve Yapay Zeka kullanımı, bunu artırabilir, ancak yatırımı haklı çıkaracak düzeye kadar değil. 

Artan talebi karşılamak için gereken altyapı yatırımları muazzam ve muhtemelen sürdürülebilir 
olmayacaktır; Bu nedenle, tek çözüm daha fazlasını yapmak değil, daha akıllı yapmaktır. Neyse ki, 
uygun koşullar nihayet burada. 

Hedeflerini kâr ve şebeke istikrarı şeklinde elde etmek için, enerji sağlayıcılar, tahmini talep ile 
gerçek talep arasındaki eşleşmeyi sürekli olarak optimize etmek için tüketicilerle veya tüketicinin 
toplumuyla sürekli bir diyalog / pazarlık kurmalıdır. Bu, maliyetlerini azaltacak ve bu azaltmanın 
bir kısmını tüketicilerle paylaşacak. 

14   3.1 ve 3.2
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4. ÇÖZÜM: Nİ+ YZ + Blockchain

Robotina, “akıllı şebekelerde” güç ve enerji ticaretini akıllıca kullanarak, kullanıcılara faydalarını en 
üst düzeye çıkaran bir platformdur. Bağlantılı nesnelerin  bir kombinasyonunu geliştirdi ve 
geliştirmeye devam ediyor. Bunu yapmak için, YZ patentli çok amaçlı optimizasyon en iyi 
stratejidir. Kullanıcıların doğrudan faydası, enerji maliyetinin azaltılması, varlıklarının daha iyi 
kontrol edilmesi ve nihayetinde geliştirilmiş konfor, güvenilirlik ve güvenliktir. 

Nesneler ve kullanıcılar, yalnızca hizmetlerini gerçek zamanlı olarak sunmakla kalmayan ve Nİ'den 
gerçek zamanlı / gerçek dünya verileriyle sağlanan Robotina Platformuna bağlanır, aynı zamanda 
bunları kullanıcılara ve topluluğa gerçek, ölçülebilir faydalar sağlamak için kullanır. Bu, insanları, 
işleri ve işletmeleri bir araya getiriyor ve çeşitli işbirlikçi iş modellerini kolaylaştıran yapısıyla 
benzersiz bir sanal topluluk sunuyor. 

Bunu yaparak, Robotina Platformu, işletmelerin akıllı sözleşmelerle düzenlenen çeşitli hizmetleri 
sunmaları için milyonlarca bağlı şeye ve kullanıcıya erişebilecekleri cazip bir pazar sağlar. Platform, 
topluluk adına işlemlerden komisyon toplar. Platformları geliştirmek için fonlar kullanılır. Üyelerin 
faydaları daha sonra bu belgede açıklanmaktadır. 

Kullanıcıların elektrik şebekesi üzerindeki toplu etkisi muazzamdır ve “akıllı şebekeler” üzerindeki 
tüm katılımcılarla sürekli gerçek zamanlı görüşmeler için kullanılacak olan büyük bir güç kaynağıdır. 
Bu önemli bir gelir yaratacak ve bu kolektif güç sonunda üyelerin faydaları için çalışacak. Bu 
yüzden, tarihte ilk kez, platform gerçekten “İNSANLARA YAKIN”. 
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4.1. DONANIM BİLEŞENLERİ - BAĞLANTILI NESNELER 

Nİ; nesnelerin, enerji tüketimini veya üretimini etkileme ve Robotina Platformu ile iletişim kurma 
yeteneğine sahiptir. Onlar akıllıdırlar ve birincil işlevlerini yerine getirirler, ancak izin verildiği 
zaman, platformla da işbirliği yaparlar, üretici-tüketici haline gelirler ve sahiplerine ve topluluğa 
fayda sağlarlar. 

Platformlarda kullanılan ve önemli faydalar sağlayan, evlerde kullanılan aşağıdaki Nesneleri 
geliştirdik ve pazarlamaya başladık: 

Ürün Açıklama Başlangıç Fiyatı Uygunluk
HIQ - HEMS Ev enerji yönetim sistemi (HW) $ 299 Ç3/18

HIQ-HOME Gelişmiş akıllı ev sistemi $ 449 2017

eSTORE Enerji depolama sistemi (li-on pil) $ 4490 2017

IOT LINKER XL İş binaları ve platform arasındaki akıllı 
geçit

$ 2499 2017/18

Tüm ürünler Cybrotech Ltd. tarafından üretilmiştir. Doğal Nİ kontrol teknolojisi ve açık, 
belgelenmiş iletişim protokolleri kullanılarak, diğer donanım üreticileri de platforma bağlanan 
ürünler üretme fırsatına sahiptir. Nİ'miz otomatik, kolay ve güvenli bir şekilde uzaktan 
programlanabilir ve bu da benzersiz ve gerekli bir etkinleştirme teknolojisidir. 

Nesnelerin diğer donanım üreticilerine geliştirilmesini kolaylaştırmak için, donanım bileşenleri ve 
sistem yazılımı, Robotina ekibinin desteği ile birlikte kullanılabilir. 

4.2 ROBOTINA CORE - CLOUD APPLICATION

Robotina Platformu bulutta çalışır ve SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) olarak kullanılabilir. Robotina 
Çekirdeği (“Çekirdek”), veri alışverişi, YZ'nın uygulanması ve destekleyici algoritmaların, veri işleme ve 
depolama için gerçek zamanlı süreçler için geliştirilmiş, test edilmiş ve uygulanmıştır. Çekirdek 
çeşitli işlevlere sahiptir: 

-• Kurulum setlerindeki tüm bağlı akıllı cihazların ölçümlerini ve durumlarını içeren Nİ'den
gönderilen canlı akış verilerinin toplanması ve toplanması;

-• Web ve mobil uygulamalarda sunulan, kullanıcıların profillerine bir bakış açısı sağlayan veri
analizi ve veri görselleştirmeleri üretme;

-• Çalışan YZ algoritmaları, veri kalıplarını ve tüm topluluğun ve bireysel kullanıcının davranışının
modellenmesini anlar;

-• Kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış ve ayarlanmış alarmları ve uyarıları tetikler;
-• Kullanıcının profiline ve alışkanlıklarına dayalı olarak, enerji kullanımında azalma sağlayan

önceden hazırlanmış programlar önermek;
-• Veri madenciliğinin desteklenmesi ve pazarlama kampanyalarının yürütülmesi;
-• İşlemlerin yürütülmesi ve blockchain ile etkileşim.

15  CCybrotech ltd. Robotina tarafından tamamen sahip olunan bir şirket d.o.o., bkz www.cybrotech.com 
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The Core is scalable and able to support several millions connected installations with the possibility 
to install it in parallel on several instances. 

With the Initial Coin Offering (ICO) funds we plan to upgrade “The Core” and enable the platform’s 
infrastructure, services and applications to be extended by developing and improving the following:

• duyusal bilgilerin her yerden tespit edilip toplanabileceği dağıtılmış veri
toplama ve algılama;

• küresel bilgi ve kaynakların küresel olarak paylaşılabildiği küresel veri ve
kaynak paylaşımı;

• kayıtlı verilere her yerden gerçek zamanlı olarak erişilip analiz edilebilen
uzaktan ve gerçek zamanlı veri erişimi;

• hizmet kullanıcılarının talep bazında ihtiyaç duydukları kaynakları tedarik
edip küçültebildikleri esnek kaynak sağlama ve ölçeklendirme;

• bulut kullanıcılarının ihtiyaç duydukları her yerde kaynak isteyebileceği,
serbest bırakabileceği ve ödeme yapabileceği ücret-ödevi fiyatlandırması;

• YZ ve makine öğrenimini yükseltmek;
• blockchain tabanlı akıllı sözleşmeleri entegre etmek;
• Robotina Fayda Jeton (ROX) işlem sistemi;
• Akıllı brokerleri entegre edin;
• Üçüncü taraf iş modelleri için pazar yeri açık iş ortamı;
• Gömülü kalabalık fonlama platformu;
• Gelişmiş pazarlama modülleri.

Çekirdek dört dikey katmana sahiptir 
•• Bütünler: Bazı anahtar parametrelerini bir araya getiren (birleştiren) sanal yapılar. Bunlar

ilgi çekicidir ve aynı varlık veya şey, parametrelerini aynı anda birkaç toplayıcıya katkıda
bulunabilir. Güç satış portföyümüz tipik bir birikimdir.

•• Yapılar: Coğrafi konumlarına (portföy, bileşik ve benzeri) bakılmaksızın tek bir kullanıcı
tarafından sahip olunan veya yönetilen varlıkların kombinasyonları.

•• Site / Varlık: Ev, bina, okul vb. Gibi bir varlığı temsil eden aynı konumdaki (site) nesneler.

•• Nesneler: Nesneler, bölüm 4.1'de açıklanan İnternet üzerinden platforma bağlanan
cihazlardır.

4.3 BOS - BİLİŞSEL OPTİMİZASYON SİSTEMİ

Bilişsel Optimizasyon Sistemi (BOS) platformun “beyini” dir. Bir kullanıcının stratejisini uygulamak 
ve faydalarını en üst düzeye çıkarmak için Nİ nesnelerinin işleyişini sürekli olarak optimize eden 
kurallar kümesini kullanır. Robotina patentli çok amaçlı optimizasyon, çeşitli hedefler arasında en 
iyi dengeyi dinamik olarak bulur. Optimize edilmiş parametreler hesaplandıktan sonra, bir set 
noktaları veya yeni, optimize edilmiş uygulama yazılımı şeklinde Nİ'ne aktarılır. 

BOS kendini geliştirme yeteneğine sahiptir. Modelleri, algoritmaları ve kuralları sürekli geliştirmek 
için makine öğrenimini kullanır. 
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Bir tarife sistemi gibi dış koşullar değiştiğinde, BOS ve platform yeni bir stratejiyi ustalıkla derler, 
model üzerinde test eder ve yeni durum ve yeni strateji ile derhal güncellenen Nİ şeylerine 
gönderir. 
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4.4 WEB VE MOBİL UYGULAMA - KULLANICI ARABİRİM

Web ve mobil kullanıcı arayüzü uygulamaları (“Komutan”) kullanıcının donanımını (Nİ) gerçek 
zamanlı olarak izlemesini ve kontrol etmesini ve platformla etkileşimde bulunmasını sağlar. 
Komutan, kullanıcıyı aşağıdakileri güçlendirecek: 

• Sitenin (ev) güç gereksinimleri ve enerji tüketiminin ayrıntılarını bilmek ve kontrol etmek;
• Gerçek enerji maliyetlerini bilmek ve bilinçli kararlar almak;
• Bağlı tüm cihazları dünyanın herhangi bir yerinden kontrol edin;
• Anlık bildirimler ve alarmlar alın;
• Evine uzaktan bakın ve kontrol edin.

Komutanın ana işlevi, kullanıcının enerji harcamalarını azaltmasına yardımcı olmaktır. Buna ek 
olarak, kolaylık ve güvenlik / güvenlik amacıyla Nİ şeylerinin uzaktan ve otomatik kontrolünü sağlar. 

4.4.1 İZLEME VE KONTROL

Enerji akışının izlenmesi ve tüm Nİ öğelerinin durumu zaten mevcut. Bu işlevselliği sürekli olarak 
yükseltiyoruz. Ana işlevler şunlardır: 

-• Akıllı cihaz verileri: a) Hangi cihazlar açık ve kapalı; b) Şimdi ve geçmişte ne kadar enerji
kullanılıyorsa;

-• Akıllı cihazları uzaktan açma ve kapatma;
-• Analizler - Sistem kullanıcılara trendler ve negatif modeller (veri analizi olmadan fark

edilemeyen) bildirimleri gönderir;
-• Denge - a) Kullanıcı hesabında kaç ROX Jetonu vardır; b) Hareketlerin ve satın alımların tarihi; 
-• Alarmlar ve uyarılar - Enerji kullanımının negatif kalıpları olan normal kalıplardan potansiyel

sapma olan olaylar hangileridir. Arka ofis ayrıca yaşam güvenliğini ve güvenliğini de vurgular.
Sistem, alarmların ve uyarıların otomasyonunu mümkün kılarak, günlük yaşamın olası
sıkıntılarını hafifletir. Evden uzakta iken, kullanıcı kendi cihazlarını izleyebilecek, ne kadar
dengeli olduklarını görmek ve hatta aşırı enerji tüketimi için kayıt olup olmadığını kontrol
etmek için. Sistem bir bildirim alarmı üretir ve kullanıcıyı SMS, e-posta veya uygulama yoluyla
kullanıcıya gönderir.

4.4.2 YÖNETİM

Hesap yönetimi araçları, üyeleri aşağıdakileri de içeren çeşitli görevleri yürütme konusunda güçlendirir: 

-• Robotina Fayda Jeton (ROX) izleme ve işlemleri;
-• Kullanıcı hesabını, profilleri yönetmek ve başkalarının katılmasına izin vermek;
-• Nesneleri, siteleri ve kümeleri organize etmek;
-• Tüm hizmetleri yapılandırma ve özelleştirme;
-• Ayak izlerini ve mesajlarını yayınlamak, TOPLUMA KİTABI yönetme;
-• Platform hizmetlerini kullanmak ve özelleştirmek ve faydalara erişim;
-• Grupları ve kooperatifleri birleştirmek;
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- Pazarda iş yapmak ve iş yapmak;
- Akıllı sözleşmeler ile etkileşim;
- Akıllı cihaz çalışması için şartlı kuralların oluşturulması;
- Dahili enerji akışını güneş panellerinden (ve diğer jeneratörler) dahili veya batarya olarak
yönetme;
- Stratejileri seçmek;
- Bağış, yardım, kaynak paylaşımı gibi sosyal aktivitelerin belirlenmesi.

Kısacası, bu araç seti kullanıcıların platformlarını yönetmelerine ve yapılandırmasına olanak tanır. 

4.5 PLATFORMU OLUŞTURAN KULLANICILARIN YARARLARI, TASARRUFLARI VE GELİRİ 

Robotina platformunun ana görevi, kullanıcılarına fayda sağlamaktır. Platformun yerel kullanıcılara 
yönelik fayda modülleri, kullanıcıların enerji profillerini anlamalarına, Nİ öğelerini kontrol 
etmelerine ve ROX jetonlarını (para) kaydetmelerine veya kazanmalarına ve doğal ortamın 
korunmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Platformun kullanıcılarına katılabilmeleri için 
ana motive edicilerdir. 

4.5.1 KULLANICI DOĞAL FAYDALARI

1. Farkındalık - Kullanıcıların enerji profilini, tüketimini ve üretimini anlamalarına yardımcı olacak
temel işlevler budur. Tarife sistemleri ve çeşitli sağlayıcıların teklifleri analiz edilecek ve
karşılaştırılacaktır. Potansiyel değişiklikler gerçek verilerle simüle edilebilir ve böylece daha iyi
bilgi ve sonuç olarak alınan kararlarla elde edilecek tasarruflara yol açabilir. Kullanıcı çeşitli
alarm ve bildirimleri ayarlayabilecektir.

2. Kontrol – Kullanıcı harekete geçecektir. “Komutan” uygulamasını kullanarak, kullanıcı, 
bulunduğu yere bakılmaksızın, akıllı telefon veya web tarayıcısı aracılığıyla kendi şeylerine ve 
sitelerine erişir, bunları izler ve denetler. ON / OFF durumunu anında değiştirebilir. Alternatif 
olarak, yeni kurallar getirebilir, başka değişiklikler yapabilir veya planlanan görevleri 
ayarlayabilir.

3. Enerji tasarrufu - Davranış analizleri, makine öğrenimi, enerji verimliliği (EE) kuralları, hava 
durumu ve platformun gücü bir görevi gerçekleştirmek için kullanılacaktır: kullanıcının 
stratejisini uygulamak ve enerji tüketimi, konfor ve diğer hedefler.

4. Akıllı şebekeler - Nihai üretici - tüketici işlevi. Kullanıcı, dinamik enerji fiyatlandırmasından 
faydalanacak ve kendi Nİ ögelerini ve Robotina platformunu kullanarak, konforunu feda 
etmeden enerji harcamalarını önemli ölçüde azaltacaktır. Bazı kullanıcıların varlıkları - Nİ 
ögeleri, güneş enerjisi santrali, pil depolama ve hatta elektrikli araç - gerçek birer prosestir 
(aslında enerji üretebilirler). Diğer varlıklar, sanal prodüktörlerdir - Ev Enerji Yönetim Sistemi 
(EEYS) ve Robotina platformu, zaman içinde kullanımlarını akıllıca değiştirerek onları prosese 
dönüştürecektir.

4.5.2 TOPLULUKLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN KULLANICILARIN KAZANDIĞI FAYDALAR

5. GÜÇ TİCARETİ - Topluluk kooperatif inisiyatifine katılacak kullanıcı, varlıklarını GÜÇ TİCARETİ
platform inisiyatifine sunarak ROX jetonları (ve para) ile ödüllendirilecektir. Platform,
kullanıcıları bir araya getirecek ve hizmetlerini şebekedeki çeşitli oyunculara satacak olan 
muazzam bir Sanal Güç Santrali oluşturacak.
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6. DAHİLİ ENERJİ TİCARETİ - Robotina Platformu, topluluk üyelerinin diğer topluluk üyelerinden
enerji satmasını veya satın almasını sağlayacaktır.

7. TOPLULUK ENERJİ SATIN ALMA & SATIŞI - Toplu ihtiyaçlar pazarlık gücü kazanacaktır. Ortak 
güçler, topluluk üyelerinin ek tasarruflar için daha iyi fiyatlar ve daha iyi şartlar konusunda 
görüşmelerine olanak sağlayacak.

8. VERİ SATIŞI - Platform, Platform Gizlilik Politikası ile belirlenen şekilde, bunu gerektiren 
şirketlerle paylaşılabilecek çeşitli anonim veriler toplayacaktır. Belirli verileri paylaşan kullanıcılar 
ROX jetonlarıyla ödüllendirilecek.

9. TOPLULUK KİTABI - Kullanıcılar gerçek zamanlı verileri yayınlayacak ve başarılarını yayınlayacak, 
kişiye özel mesajlar sunacak ve gereksinimlerini beyan edeceklerdir. Bu, kullanıcılar için birden 
fazla yararı olan sanal bağlantılı bir topluluk oluşturacaktır. 

4.5.3 DİĞER KULLANICILARIN FAYDALARI 

10. PLATFORMA ERİŞİM - Kullanıcılar pazardaki tüm iş alanlarından yararlanabilir ve kooperatif, iş
veya yardım girişimlerini platformda aktif olarak kurabilirler.

11. GÜÇ - Topluluk, güç ve güç, tasarruf ve güvenlik anlamına gelir.
12. FIRSAT - Kullanıcılar çeşitli servisler satarak veya satın alarak pazara katılabileceklerdir.

4.6 BLOCKCHAIN VE ROBOTİNA FAYDA JETONU (ROX) 

Robotina’nın projesi, gelişmiş blockchain teknolojisinin entegrasyonunu içerir. Robotina 
platformu ile birlikte ve tüm işlemler için kullanıldığında, bir dijital kripto para olarak,  Robotina 
Fayda Jeton (ROX) oluşturacağız. ROX, “Akıllı Şebeke” dünyasında ana kripto para birimine 
dönüşmeyi hedefliyor. Bu teknoloji, küresel olacak toplumu yaratmak ve yönetmek için kesinlikle 
gereklidir ve coğrafya güdümlü (Avrupa, şehir, sokak) veya çıkar güdümlü (güç satışı, topluluk 
satın alma vb.) Alt topluluklar oluşturacaktır. İşlemlerle ilgili bilgilerin şeffaf, güvenli ve dağıtılmış 
bir şekilde depolanmasını sağlayacaktır. 

ROX Fayda Jeton bir ERC-20 standart uyumlu jeton olacaktır. Sınırlı sayıda jeton olacaktır. 

Jeton Oluşturma Etkinliğin'de yayınlanacak ve onlar da transponde dağıtım planına göre 
dağıtılacak. 

Sadece bir dijital kupon veya kupon oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda global "Akıllı 
Şebeke" kripto para birimi haline gelmek amacıyla bir yardımcı kripto para birimi oluşturmak için 
blockchain teknolojisinden faydalanacağız. 

ROX jetonu, platformdaki tüm işlemler için özel topluluk kripto para birimi olacaktır. Bu, 
donanım ve hizmetlerin edinilmesini ve enerji ticaretinde Nİ ve varlıkların kullanımı gibi katkılar 
veya Robotina platformundaki diğer gelir getirici faaliyetler için ödeme almayı içerir. 

Jeton oluşturma olayları ve abonelik yönetimi hizmetleri için akıllı sözleşmeler dağıtılacaktır. 
Ödenen her bir abonelik 6 ay boyunca akıllı bir sözleşmeye kilitlenecektir. Topluluk büyüdükçe, 
daha fazla aboneliğin ayrıcalığını artıran akıllı sözleşmede daha fazla abonelik kilitlenecektir. 
Platform pazar alanı, dış ortakların platformu bir hizmet olarak kullanmasına ve kendi akıllı 
sözleşmelerini Ethereum blockchain'e yerleştirmesine ve topluluğa ulaşmasına olanak 
sağlayacaktır. 
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4.7 ROBOTINA PLATFORM MARKETPLACE

Platform, kullanıcılara çeşitli faydalar sağlayacak ve topluluk üyelerinin aktif katılımı için yeni 
gelir akışları sunacaktır. Pazar, platformun merkezi iş alanı olacak. Tüm işlemler pazarda 
gerçekleşecek. Robotina platformu halihazırda anlatıldığı gibi bazı yerel (gömülü) faydalar 
sunarken, pazar yeri kullanıcıların farklı iş girişimleri oluşturmasına ve bunlara katılmasına 
olanak tanıyan organize bir iş ortamı sunmaktadır. 

Platformun kripto para birimi olarak ROX jetonları kullanılacaktır. Platformdaki tüm işlemler 
ROX jetonlarını kullanacaktır. Fiat para birimleri ve diğer kripto para birimlerindeki elektronik 
banka transferleri de kabul edilecek ve işlemleri kolaylaştırmak için harici kripto para birimi 
değişimi kullanılarak ROX jetonlarına otomatik olarak dönüştürülecektir. Platformun 
uygulamasının başlangıcında, aşağıdaki sektörler bir pazarda desteklenecek: 

-• Donanım ve yazılım e-mağazası: Nİ ürünleri satın alınabilir;
-• Doğal (gömülü) faydalar: İç ticaret ve dış veri satışları da dahil olmak üzere platform

tarafından sunulan hizmetler;
-• İşbirliği: Kullanıcılar ve üyeler girişimleri önerecek ve katılacaktır;
-• İş dünyası: İşletmeler akıllı sözleşmelere dayalı akıllı servisler sunabilecekler;
-• Sosyal: toplumu ve dünyayı iyileştirmek için girişimler.

İş döngüsü şöyledir: 
Broşür -> abonelik -> hizmet sunumu -> ödeme. 
Robotina platformu için gelirler çeşitli şekillerde üretilecek: 

-• Platformun hizmetlerine abonelik;
-• Piyasadaki ticari işlemlerden elde edilen komisyon;
-• Sayılan faydalardan katılım (örneğin tasarruf);
-• Veriler (çeşitli veri satış modelleri).

Robotina platformunun pazarı, son kullanıcı dikeylerine ayrılan her türlü bağlantıdan oluşacaktır: 
işten işletmeye (İİ), işten tüketiciye (İT), tüketiciden işletmeye (Tİ) ve tüketiciden tüketiciye (TT) 
Böylesine esnek bir pazar yeri, kurumlar, bireyler, topluluklar ve diğer kuruluşlar için ağ bağlantılı 
bağlantılar ve bağlı şeylerden hizmet, veri, süreçler, şeyler ve insanlar aracılığıyla büyük bir değer 
elde etmek için olağanüstü fırsatlar yaratacaktır. Platform, şu anki şekilde mevcut olan ve yeni kârlı 
işletmeleri geliştirmek için bilişsel AI algoritmalarını kullanacaktır. 

16  Detaylar ve iş modelleri farklı bölümlerde açıklanmıştır.
17  Diğer bölümlerde açıklanan detaylar

Temel iş için 
gelişmiş verilerden 

yararlanın
Yeni teklifler
oluşturun

Yeni analizler 
oluştur

   Yeni veri
oluşturun
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4.8 KOMİSYONCULAR

Komisyoncular, dış dünyayla ilgilenen (müzakere, veri alışverişi yapan) akıllı programlardır. Makine 
öğreniminin ve yapay zekanın kapsamlı bir şekilde uygulanmasıyla sürekli olarak iyileştirilen çeşitli 
kurallar ve parametrelerden oluşurlar. 
Komisyoncular, Robotina platformundaki işletmeler ve diğer oyuncularla otomatik çevrimiçi 
müzakereler için kullanılacaktır, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

-• Şebeke(denge grubu) operatörleri;
-• Enerji / güç sağlayıcıları ve kullanıcıları
-• Veri kullanıcıları;
-• Pazarlama verileri kullanıcıları (hedeflenen verilere ihtiyaç duyan ekipman ve servis sağlayıcıları);
-• Müşteri analizi;
-• Tüketici ürün üreticileri.

Komisyoncular, katılımcı kullanıcılar için dinamik olarak en iyi fırsatları arayacak. Katılımcı topluluk, 
aktif işbirliğine dayalı olarak komisyoncu tarafından müzakere edilen her işlemden komisyon 
kazanacaktır. Komisyoncular platformun son derece önemli bir parçası olacaklar. Zaten birkaç 
broker geliştirdik ve daha fazlası geliştirilecek ve uygulanacak. 

4.9  TOPLULUK KİTABI

Topluluk kitabı, katılımcı kullanıcılar, nesnelerin ve varlıkların bulunduğu benzersiz bir ilgi alanına 
dayalı sosyal ağ hizmetidir. Kullanıcılar, bağlı olan Nesnelerin ve varlıkların verilerini, durumlarını, 
başarılarını ve mesajlarını açıklayabilirler. 

Bunu herkese açık hale getirebilir veya yalnızca belirli bir grup arasında paylaşabilirler. Kullanıcılar 
yorum yapabilir, mesaj gönderebilir ve görüş bildirebilir. 

Nesneleri ve varlıkları, ör. çamaşır makinesi, ısı pompası, ev, okul, bina, fabrika ya da başkaları, 
enerji maliyetlerini azaltmak ya da kendi kendine yeterli hale gelmek gibi başarılarını açıklayabilirler. 

Kullanıcılar, ekipman satın almak veya satmak için ilgilerini yayınlayabilecek ve tedarikçiler bu 
teklifleri onlara gönderebilecekleri teklifleri gönderebileceklerdir. Eylemlerin ve kararların etkisi, 
Nesnelerin ve nesnelerin gerçek zamanlı verileriyle gerçek zamanlı olarak ifade edilecek ve 
görüntülenecektir. Hesaplanan ayak izleri, kullanıcının deneyimini tamamlayacak ve 
zenginleştirecektir. 

Kullanıcı ne zaman ve ne şekilde yayınlanacağına karar vermek için tam özerkliğe ve yetkiye sahip 
olacaktır. Topluluk kitabı, insanları, eşyaları, kurumları ve işletmeleri içerecek ilk sosyal ağ olacaktır. 
Saniyede birden fazla işlemle, yeni sosyal etkileşim türlerine izin verecek ve etkin sosyal ve iş 
süreçlerine katkıda bulunacaktır. 
18   Örneğin: GOFLEX projesinde şebeke operatörüne güç tüketiminde olası değişiklikleri sürekli olarak sunan ve pazarlayan bir 
komisyoncu.
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4.9.1 AYAK İZLERİ VE TOPLULUK ÖDÜLLERİ 

Robotina platformu, işler, siteler ve kullanıcılar için karbon ayak izi, su ayak izi ve diğer ayak izleri gibi 
ana ayak izlerini sürekli olarak hesaplayacaktır. Ayak izleri , Temel Performans Göstergeleri olarak 
kullanılacaktır ve kullanıcıların, Nİ öglerin ve sitelerin pozitif ayrımında yardımcı olacaktır. 

Topluluk daha sonra pozitif bir şekilde ayrı duracak olanlara ROX jetonları şeklinde ödüller 
sunacaktır. 

4.10 PAYLAŞIM VE  İŞBİRLİĞİ EKONOMİ MODELİ 

Paylaşım ve işbirlikçi ekonomi modelimiz, kullanıcıların doğrudan fayda sağlamasına olanak 
tanır; enerji satın alırken veya satarken veya pazardaki işletmelerle etkileşimde bulunurken 
pazarlık gücünü artırmak için diğer kullanıcılara katılın. 

Yalnızca Nİ ile mümkün olan gelişmiş paylaşım ve işbirlikçi ekonomi modelimizde, varlıkların 
yapıları ve toplamları, bağlı olan kullanıcıları, Nİ ve bağlı varlıklarını topluluk güç-satış portföyüne 
sunan bağlı kullanıcılar, hizmet karşılığında ROX jetonlarını sistemden alacaklardır. Varlıkları 
topluluğa katkıda bulundu. 

Paylaşım ve işbirliğine dayalı ekonomi modeline aktif katılım, aktif katılımları ile bağlantılı olarak 
toplumu ROX jetonlarıyla ödüllendirecektir. Bu, kullanıcıların her iki tarafta da bulunmalarına izin 
verecek, böylece hem sağlayıcılar hem de sistemden jeton alıcıları olarak hareket etmeleri 
sağlanacaktır. 

4.10.1 ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) CROWDFUNDING 

Robotina platformunun çok amaçlı optimizasyon, enerji verimliliği (EV) kuralları, arıza tespiti (AT) 
kuralları ve makine öğrenimini içeren tescilli enerji tasarrufu teknolojisi, hanelere ve iş 
kullanıcılarına enerji tasarrufu sağlar. Tasarruf ve faydalardan yararlanmaya başlamak için gereken 
yatırım, ev ve bina kullanıcıları için çok uygun maliyetlidir, bu yüzden kararları kolay ve mantıklıdır. 

 İş binaları, ofisler, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve diğer tesisler de tasarruf için büyük bir 
potansiyele sahiptir. Bu potansiyel o kadar büyük ki, ESŞ - Enerji Servis Şirketi adı verilen yeni bir 
sektörün, enerji tasarrufu projeleri, güçlendirme, enerji tasarrufu, enerji altyapısı dış kaynak 
kullanımı, enerji üretimi, enerji tedariki gibi tasarımlar ve uygulamaların da dahil olduğu geniş bir 
yelpazede enerji çözümleri sunan geliştirildi. ve risk yönetimi (bkz. https: // en.wikipedia.org/wiki/
Energy service_company). 

ESŞ şirketleri, iki önemli fayda sundukları gerçeğinden dolayı servet kazandı: 
-• azalmış şüphecilik ve risk, bu yüzden kullanıcıların verimliliğe ilişkin kuşkuları eskimiş,
-• finansman.

19 Güç satış portföyü, sanal prodüktörler oluşturmak için fiziksel olarak katkıda bulunabilecek, katılımcı bir bağlantılı kullanıcıların bir toplamıdır.
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2015 YILINDA ENERJİ HİZMET ŞİRKETLERİNİN 
KÜRESELLEŞTİRİLMESİ, BÖLGESİNE GÖRE (MİLYAR 
ABD DOLARINDA)

Bu nedenle, açık bir şekilde, enerji verimliliği  performansı gerçekçidir ve kullanıcı (mal sahibi), EVD 
ve finansman sağlayanlar için fayda sağlamak için yeterince iyidir. Hepsinin maliyetleri, genel 
giderleri, karları ve hala ESŞ model çalışmaları var. Bir ESŞ işinin genel giderler, banka ücretleri ve 
gereksiz masraflar olmadan ne kadar karlı olabileceğini düşünün! 

Robotina Platformu sayesinde şimdi bu mümkün. ROX jetonlarını veya fiat para birimi veya diğer 
kripto para birimlerinde eşdeğerini kullanmak isteyen üyeler, kendilerini ESŞ kitle fonlamasında 
katkıda bulunabilirler. ROX jetonları, enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf etme potansiyeli 
yüksek olan iş müşterileri için enerji verimliliği projelerini kitlesel olarak kullanacak. 

Diğer ESŞ'lardan farklı olarak topluluk, binaları her zaman çevrimiçi hale getirerek destekçileri 
koruyacak ve kullanıcıların topluluk güç ticareti portföyü ve anonim veri satış programındaki 
varlıklarını dahil ederek sonuç en üst düzeye çıkacaktır. 

Peki nasıl çalışır? 

• Müşteri on-line başvuruyu doldurur.
• Platform, uygulamayı (bilgisayar yazılımı ve uzman ekibi) değerlendirir.
• Enerji tasarrufu için potansiyel hesaplanır ve değerlendirilir. Tasarrufun ilginç olduğu tahmin

edilirse, müşteriye bir taslak teklif gönderilir.
• Anlaşma imzalandığında, Robotina veya ortaklarından biri gerekli etkinlikleri sağlar, donanım

yükler, platformu ona bağlar, kuralları ve kullanıcı arayüzlerini yapılandırır ve Sonunda Bilişsel
Optimizasyon Sistemini devreye alır.

• Tasarruflar otomatik olarak hesaplanır ve gelir paylaşımı modeline göre faydalar paylaşılır.  

20  Lütfen bu dokümanın diğer bölümlerine bakınız.
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Gelir paylaşım modeli, girişimcileri kitlesel olarak finanse eden müşterilere ve destekçilere fayda 
sağlar. Gelir paylaşımı modeli her durum için hassas ayarlıdır, ancak normal olarak bu destekçiler 
ilk üç yıl içinde %78 ve tasarrufların %20'sini alacaktır. Daha sonra her bir tasarruf %49'dur. 

ESŞ kitle fonlaması, paylaşım ve işbirliğine dayalı bir ekonomi ve demokratik platform pazarı için 
olanak sağlayacaktır. ESŞ kitlesel fonlarına katılım gönüllü olacaktır. Faydalar aylık olarak otomatik 
olarak dağıtılacaktır. 

4.10.2  SANAL ENERJİ SANTRALİ (SES) TOPLULUK SATIŞI

Dinamik enerji fiyatları sağlayan, ikincil ve üçüncül rezerv sağlama ihtiyacı olan kamu hizmeti 
şirketlerinin ve enerji sağlayıcılarının düzenlemeleriyle büyümelerinin artması güç ticareti çok 
ilginç bir iş haline getirdi. Sanal Enerji Santralleri (SES), talep üzerine kısa süreli enerji tüketimi 
(güç) değişiklikleri sunmak için gerçek ve sanal süreçleri kullanır. Bu, şebeke operatörlerinin, 
ödedikleri elektrik şebekesini stabilize etmelerine yardımcı olur. 

İstek üzerine geçici olarak açılıp kapatılabilen binlerce Nesneye ve bağlı varlığa sahip olan 
platform, bunları toplar ve kullanıcıları rahatsız etmeden şebekede önemli güç değişiklikleri 
sunabilir. Kendi Nİ'leri olan kullanıcılar, güç ticareti portföyüne dahil olmayı seçebilir ve 
platformun portal veya uygulamasında seçerek platformun SES işlevinden yararlanabilir. 

SGS, ROX jetonlarına katkıda bulunmak isteyen ve varlıklarını güç ticareti portföyüne dahil etmek 
isteyen ancak EEYS (Ev Enerji Yönetim Sistemi) gibi Nİ öğelerini satın almak istemeyenler için 
fırsat sağlar. Her ikisi de; fayda sağlayacaklar - destekçiler SGS işlevselliğinden para kazanacak 
ve kullanıcılar bir EEYS kontrolörüne ve platforma erişime sahip olmanın diğer faydalarından 
yararlanabilecekler. 

Buna ek olarak, SES enerji depolama sistemleri ve zaman zaman yenilenebilir enerji kaynakları 
gibi özel yatırımcılara yatırım yapacak. kitle fonlama , SGSye (Sanal Güç Santralleri) ve dolayısıyla 
daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunacaklar. 
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5. TOPLULUK GÖRÜNÜMÜ

5.1 GENEL BAKIŞ

Platform, üyeleri tarafından oluşturulan bir topluluğun oluşumunu tetikleyecek, kolaylaştıracak 
ve teşvik edecektir: 

• Bağlantılı Nİ ögeleri olan kullanıcılar,
• Hiçbir şey olmayan kullanıcılar.

Robotina topluluğu, sekiz Robotina platformunun ürün ve hizmetlerinin her birindeki 
kullanıcılardan oluşan bireysel sosyal hizmetlerden oluşur (bu, Robotina'nın kendi takdirine 
bağlı olarak değişebilir) ve bunlardan en az birine katılan kullanıcılar, topluluk. Katılımcı üyeler, 
aktif katılımları için, katıldıkları belirli sosyal birliklerden ödül almaya hak kazanırlar. 

Topluluk, enerji sektöründe önemli bir bileşen haline gelecektir. Kullanıcılar azaltılmış enerji 
faturası, Nİ öğeleri ve varlıkları üzerinde tam kontrol, rahatlık ve yeni yaşam tarzı, geliştirilmiş 
güvenlik ve güvenlik ve toplumla yeni sosyal bağlantılar şeklinde doğrudan faydaların keyfine 
varacaklar. platformda, kullanıcılara finansal faydalar elde etmek için benzersiz bir fırsat 
sunacak. Robotina Fayda Jeton (ROX) 'u şu kullanıcılar tarafından kazanabilecekler: 

-• Bağlı satış ve varlıklarını güç satış portföyüne dahil etmek;
-• Kooperatif enerji alımına katılmak;
-• Platformdaki diğer kullanıcılara enerji satmak;
-• Platform ile veri paylaşımı;
-• Kazanan topluluk ödülleri;
-• Platform pazarına katılım.

Her topluluk üyesi tarafından alınan tam faydalar / ödüller, topluluk içindeki aktif katılımına (ör. 
Paylaşılan veri miktarı) göre hesaplanacaktır. Jetonlar, topluluk üyelerine ek özellik özellikleri 
sağlarken, herhangi bir kullanıcının ROX jetonuna sahip olup olmadığına bakılmaksızın Robotina 
topluluğunun bir üyesi olmasına izin verilir.  

Robotina Platformu, evlerini ve ofislerini (binaları) optimize edilmiş enerji tüketimi ve maliyeti ile 
tesislerine dönüştürmek için çabalayacak olan üyeler topluluğunu genişletecek. Topluluk üyelerine 
aşağıdaki süreçlerden yardım ve rehberlik edeceğiz: 

1. Enerji profilleri hakkında farkındalık kazanmak;
2. Cihazlar üzerinde tam kontrol ve bunların tüketilmesi;
3. Yeni alışkanlıklara uyumlarını planlamak; otomatik adaptasyon için YZve bağlı şeyler kullanarak

mümkün olan en iyi stratejiye; 
4. Kendi enerjilerinin üretim ve optimizasyonunu başlatmak; 
5. Tesislerini enerjiden bağımsız, kendi kendine sürdürülebilir birimlere dönüştürmek. 
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Şu anda, Robotina Topluluğu binlerce kullanıcıyı içeriyor ve önümüzdeki 5 yılda toplumun en 
az 10.000.000 üyeye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Başarılı bir topluluk topluluğunun ana 
sürücüleri şunlardır: 

•• Endüstri Eğilimleri - şu anda internete bağlanabilen tüm cihazların %0.1'inden daha azı
İnternet'e bağlı. Sadece iş ve toplum için getirdiği muazzam potansiyel ve sınırsız fırsatları
düşünün! Nİ muazzam büyüyecek.

•• Penetrasyon Stratejisi - kullanıcıların jetona dayalı faydaları ve ICO taraftarları için EEYS
cihazlarında büyük indirim. Diğer kripto para birimleri veya fiat para birimleri kullanıcılarının
donanım satın almaları ve kendi seçtikleri para birimi için avantajlardan faydalanmaları
sağlanabilir - ancak ROX jetonu özel kripto para birimimizi temsil ettiğinden, tüm komisyonlar
kesintisiz bir şekilde kripto para birimi değişimi yoluyla ROX jetonlarına dönüştürülecektir.
Topluluk faydaları stoklaması için kullanılan ROX jetonlarının tedariği.

•• Platform Hizmetleri, Paylaşım ve İşbirlikçi Ekonomi Etkileri - hem sektör hem de toplum için
bir bütün olarak büyük değer yaratma potansiyeline sahiptir. Platform mevcut süreçleri,
altyapı ve sistemleri geliştirecek ve İnternet ekosisteminde paylaşma ve işbirliği yapma
isteğini teşvik edecektir.

•• Olumlu geri bildirim ve ölçeklenebilir katılım - kullanıcılar bağlı Nİ varlıkları olmadan başlasa
bile, genellikle bir veya daha fazla ile başlayacaklardır. Kısa bir süre sonra, doğrudan fayda
sağlamanın yanı sıra, daha fazla Nİ ögelerini birbirine bağlamak ve daha fazla ROX jetonu
kazanmak için onları teşvik edecek ROX jetonları kazanacaklarını keşfedecekler.

5.2 TOPLUM EKONOMİSİ

Platform, akıllı şebekelerle ilgilenen en önemli paylaşım ve işbirliğine dayalı ekonomi ekosistemi 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer bölümlerde de açıklandığı gibi, az sayıda bağlantılı Nİ nesnesi 
olan bireyler ya da birkaç site ve binlerce bağlı Nİ nesnesiyle büyük bir şirketse, tüm kullanıcılara 
ve üyelere yarar sağlar. 

ROX jetonu, platformdaki tüm işlemlerde kullanılacak olan platform yardımcı programıdır. Özel iç 
kripto para birimi ve diğer bölümlerde açıklanan tüm belirteçle ilgili mekanizmalar ve yardımcı 
programlarla ROX jetonu, platform ve topluluk üyeleri arasında vazgeçilmez bir bağlantı olacaktır. 

Topluluk, platformdaki tüm işlemlerden yararlanacak ve kazanılan faydalardan artan parçaları 
toplayacaktır ve platformu çalıştırmak için kullanacak, Platforma aktif katılımları için yeni, daha 
çekici faydalar / ödüllendirici kullanıcılar sunacak ve topluluk projelerini finanse edecektir. 

5.3 GELİR ÜRETİM İLKELERİ 

Açıklandığı gibi, platform toplum için temel gelir kaynağıdır ve bu nedenle ana iş modellerini 
tanımlamak ve anlamak önemlidir. Birkaç model tahmin ettik ve Robotina platformunda 
oluşması muhtemel olan tüm gelir oluşturma modellerini tahmin etmek imkansız. Platformun 
bir parçası olan ve bu belgede detayları verilen modeller, tüm Robotina hizmetinin büyümesine 
yol açan ve ROX,  Robotina para birimini daha geniş çapta benimsemesini kolaylaştıran 
işlemlerde katlanarak artmasını garanti edecek şekilde tasarlanmıştır.  
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Platformun pazar yeri, iş girişimlerinin geliştirilmesi ve büyümesi için ideal bir yer olacak ve yeni 
kullanıcıları çekecek ve topluluk faydalarını daha da artırmak için daha fazla işlem sağlayacak yeni 
işletmelerle sonuçlanacak. Ek işlemler, artan bir gelir kaynağı sağlayacak ve farklı ilkeler, 
kullanıcılara aktif katılımları yoluyla faydalar / ödüller elde etme fırsatlarını sağlayacakken, bu 
dinamikler, kullanıcıları aktif olarak işbirliği yapmaya teşvik etmektedir. 

5.3.1 ABONELİK

Kullanıcılar, Robotina platformunun hizmetlerini kullanmak için bir abonelik ödeyecek. Abonelikler, 
kullanıcıların platform tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmasına izin verecektir. Abonelikler 
düşük ve aylık olarak ödenecek - genellikle bir cappuccino'nun fiyatından daha azına mal olacaklar, 
ancak önümüzdeki iki yılda 1.000.000'i aşması beklenen kullanıcı sayısı ile abonelikler önemli bir gelir 
kaynağı olacak. 

5.3.2 FAYDA PAYLAŞIMI

Yarar paylaşımı, Robotina platformunun faydaları, enerji sağlayıcıları ve diğerleri gibi dış dünyayla 
ilgilenirken kullanıcıların faydalarını en üst düzeye çıkarmak için kullanacağı bir seçim modelidir. 
Ticari binalar gibi İİ müşterileri de platformu ESŞ modeliyle birlikte kullandıklarında iyi bir seçimdir. 
Bu model platformun dahili hizmetlerine ve pazara uygulanır. 

5.3.3 SATIŞ / İŞLEMİ GÖREVİ

Platform, donanım satışları ve pazardaki tüm işlemlerden satış / işlem komisyonu toplayacaktır. 
Ayrıca fon yönetimi ve yeni geliştirilen diğer platformun işlevleri için de ücret alacaktır. 

5.3.4 TOPLULUK DOĞAL ÜRÜNLERİ

Yukarıda tarif edilen aboneliğin yanı sıra, doğası gereği tipik platform ücretlerine göre fayda 
paylaşımı ve işlem komisyonu, Robotina platformu ayrıca, veri satarak gelir üretecektir, örn. Güç 
profilleri, Nİ ögelerinin davranışı, kullanıcı gereksinimleri ve diğer genel veya hedeflenen veriler 
hakkında toplu anonim veriler şeklinde topluluk ürünleri. Topluluk yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmeye devam edecek. 

5.4 DOĞAL İŞ MODELLERİ

Bu bölümde, Robotina platformuna geliştirilen, detaylandırılan ve gömülü olan bazı iş modelleri 
kısaca açıklanacaktır. Bu iş modelleri, öncelikle bireysel müşteriler için geliştirilmiştir, ancak 
kullanımları her türlü kullanıcıya genişletilecektir. İki yılda en az 1.000.000 kullanıcıya ve beş 
yılda en az 10.000.000 kullanıcıya ulaşmayı bekliyoruz. Tüm iş modelleri, daha kolay 
değerlendirme ve gerçek iş ortamına bağlantı için $ para biriminde gösterilir. Gerçekte 
Robotina platformundaki tüm işlemler ROX Fayda Jetonu ile gerçekleşecektir. Fiat para birimine 
ve diğer kripto para birimlerine uygun bir dönüşüm sağlanacaktır. 

21   ESCO: bkz 4.10.1
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5.4.1 ABONELİKLER

Abonelikler, platformun faaliyetlerini finanse etmek ve platformun aktif katılımları için Robotina 
topluluk üyelerinin ödüllendirilmesini sağlamak için kullanılacak platformun en ani ve açık geliri 
olacaktır. 

Abone olan kullanıcı 
sayısı / site sayısı

Yıllık platform 
geliri ($)

Aylık aylık abonelik 
maliyeti ($)

100.000 2.800.000,00 2,33

500.000 14.000.000,00 2,33

1.000.000 26.000.000,00 2,17

10.000.000 250.000.000,00 2,08

Aboneliklerden elde edilen gelir, kullanıcıların platformla bağlantı kurma ve bağlantıda 
kalma konusundaki ilgisine büyük ölçüde bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanıcıların 
avantajlarını ince ayar yaparken büyük bir özen gösterilmiştir. 

AKILLI SÖZLEŞME, her abonelikte 6 aylık bir süre için kilitlenir. Topluluğun büyümesi ve 
daha fazla abonelik ödenmesiyle, açık pazarda daha az ROX jetonu kalmaya devam edecek 
ve akıllı kartlarda daha fazla simge kilitlenecek ve daha fazla aboneliğin ayrıcalığını 
artıracaktır. 

Aylar Topluluk Abonelikler - 25 ROX Akıllı Sözleşme Kilitli ROX Piyasada mevcut

1 10000 250000 250000 570250000

2 100000 2500000 2750000 567750000

3 500000 12500000 15250000 555250000

4 1000000 25000000 40250000 530250000

5 1500000 37500000 77750000 492750000

6 2000000 50000000 127750000 442750000

7 2500000 62500000 190000000 380500000

8 3000000 75000000 262500000 308000000

9 3500000 87500000 337500000 233000000

10 4000000 100000000 412500000 158000000

11 4500000 112500000 487500000 83000000

12 5000000 125000000 562500000 8000000

22   Kullanıcıların faydaları çeşitli bölümlerde açıklanmıştır.
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5.4.2  GÜÇ SATIŞI-SES

Bu iş modeli, sadece platforma bağlı olan Nİ şeyleriyle mümkün. Bunlar Güç Satış Portföyünün bir 
parçasıdır ve Robotina platformuna bağlandığında üretici-tüketici işlevselliğini kazanırlar. Topluluk, 
SES topluluk satışı ve ESŞ topluluk satışı, pil depolama sistemleri gibi gelişmiş prodüktörler 
sağlamak için yatırım yapacak. Sanal Enerji Santrali (SES) ayrıca Robotina platformunun bir parçası 
olan bir iş modelidir. Platform birkaç SES kullanıyor ve yardımcı programlarla en iyi oranları etkin 
bir şekilde müzakere ediyor. Topluluk geliri, işbirlikçi topluluk üyeleri, taraftarları ve katılımcı 
kullanıcılar arasında paylaşılır; bu, topluluk üyelerinin topluluğa aktif katılımları için verildiği 
anlamına gelir. 

Katılımcı kullanıcı / site sayısı Yıllık gelir ($) Topluluk geliri ($)
100.000 2.400.000,00 $ 480.000,00 $
500.000 12.000.000,00 $ 2.400.000,00 $

1.000.000 24.000.000,00 $ 4.800.000,00 $
10.000.000 240.000.000,00 $ 48.000.000,00 $

SES gelir üretimi, artan abone sayısı ve Robotina ile toplumun aktif olarak teşvik ettiği dikey iş 
birliği modelleri ile büyüyecektir. Bu muhtemelen iş modelleri arasında en eşsiz, gelişmiş ve karlı 
olanıdır. Topluluk fonları, gelirlerini daha da artırmak için yatırımcılara yatırım sağlayacaktır.

Elektrikli araçlar (EA) ve artan sayıda ev tipi pil depolama (Tesla, Robotina, Sonnen, LG gibi) bu iş 
modelini daha da artıracaktır. Modern EA'lar ve piller, en iyi hayal edilebilir prodüktörlerdir ve bir 
kere platforma bağlandıklarında, daha fazla yatırım yapmadan gelirleri getirmeye 
başlayacaklardır. 

5.4.3 KOOPERATİF (TOPLULUK) ENERJİ ALIMI

Bağlantılı olmayan toplulukta, sınırlı durumlarda, kooperatif enerji satın alma işlemi 
uygulanmaktadır, ancak bağlantılı Nİ bulunan veya olmayan kullanıcılar platformda birleştiklerinde 
yalnızca boyut ve önem kazanabilmektedir. Robotina platformunun vazgeçilmez bir parçası olacak 
olan agregasyon, akıllı komisyoncular ve blockchain bazlı akıllı sözleşmeler, bu modelin verimli ve 
kârlı olması için mutlak bir zorunluluk olacaktır. 

Platform, işbirlikçi tüketim modeli satın alan kalabalığın merkezinde olacak. Katılan kullanıcıların 
(siteler) profillerini bilecek, birleştirecek ve ardından olası toplu profilleri tahmin etmek için yapay 
zeka kullanacaktır. Ardından, en iyi tedarikçileri sürekli olarak ve dinamik olarak arayacak ve 
kullanıcılara en iyi anlaşmayı müzakere etmek için birleştirilmiş gücünü (ve pazarlık gücünü) 
kullanacaktır. Akıllı sözleşmelerle düzenlenen paylaşım ve ortak ekonomi modeli, pazarlık edilen 
tasarrufların çoğunu dağıtacaktır. Katılımcı kullanıcılar ( %80 e kadar) ve topluluk için bir gelir 
olacaktır. 

23  bkz 5.5.2
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Katılımcı kullanıcı / site sayısı Yıllık gelir ($) Topluluk geliri ($)

20.000 5.760.000,00 $ 1.152.000,00 $

100.000 28.800.000,00 $ 5.760.000,00 $

200.000 57.600.000,00 $ 11.520.000,00 $

2.000.000 576.000.000,00 $ 115.200.000,00 $

(*)Bu hesaplama, bağlı sitelerin sadece %20'sinin grup satın alma modeline katılacağını tahmin etmektedir.

5.4.4 VERİ SATIŞI

İşletmeler (iş müşterileri) en az iki tür veri ile ilgilenir. Anonim ve toplu veriler, ürün, hizmet, 
algoritma ve süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Öte yandan, anonim olmayan veriler 
hedefli pazarlama için etkili bir şekilde kullanılabilir. Anonim veriler topluluğa aittir ve bu tür 
verilerin satışları gelirlerini temsil eder. Her kullanıcının bir aylık $ veri değeri üreteceğini tahmin 
edebiliriz; Robotina topluluğu beşinci yılda toplamda en az 120.000.000 $ kazanacaktır. Platform, 
sürekli olarak verileri toplar ve karmaşık gerçek zamanlı bilgileri hesaplar. Müşteriler, farklı kriterlere 
göre sıralanan ve sıralanan anonim veri ve bilgileri satın alacaklardır. 

Anonim olmayan veriler kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcıların %20'sinin, verilerinin Robotina 
platformu tarafından kullanılmasına izin vereceğini tahmin ediyoruz. Platform, hedeflenen 
pazarlama mesajlarını tetiklemek için kullanılabilir bilgileri satacak. Verileri satılan her bir katılımcı, 
yılda 0,1 $ maliyetle yüzlerce hedeflenen mesaj alırsa, beşinci yıl sonunda yıllık 20.000.000 $ gelir 
anlamına gelecek şekilde 10 $ 'lık bir miktar üretecektir. Gelir, katılımcı kullanıcı ile katılan topluluk 
üyeleri arasındaki eşit kısımlarda paylaşılacaktır. 

5.5  PLATFORMUN PAZAR YERİ İŞ MODELLERİ 

Robotina platformu başlangıçta bireysel kullanıcılara paylaşım ve işbirliğine dayalı ekonomi 
modeli ile odaklanmasına rağmen, şirketler ve diğer iş kullanıcıları platformun bir parçası olmak 
için büyük bir özendiriciye sahip olacaklar. Platform ve topluluk, aşağıdaki ticari işlemlerden 
değer kazanacak ve fayda sağlayacaktır: 

• Müşteriden İşe (Mİ): Bağlantılı Nİ nesneleri olan ve çeşitli ürün ve hizmetleri sunabilecekleri
milyonlarca kullanıcı. Çoğu hizmet son derece yenilikçi olacak ve sadece bağlı Nİ ile mümkün
olacaktır. Platform verileri potansiyel müşterileri seçmek ve onlara özel hizmetler sunmak için
yardımcı olacaktır.

• Platformdan İşe (Pİ): Enerji verimliliği, grup satın alma ve güç satışı gibi platform faydaları, her
işletme için önemli olan maliyet azaltma ve verimlilik iyileştirmeleri ile sonuçlanacaktır.

• Dikey İşbirliği: Yeni şirketler, enerji satıcıları ve diğerleri gibi çeşitli kuruluşlar yeni, karmaşık
ürünler ve hizmetler sağlamak için işbirliği yapacaklardır.
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5.5.1 MÜŞTERİDEN İŞE

Platformdaki müşteriden işe, iş hacmini tahmin etmek için aşağıdaki varsayımları kullanacağız: 

-• Hizmet alabilecek veya çeşitli sağlayıcılara dahil olacak olan bağlı kullanıcıların yüzdesi ilk yıl
boyunca %10, sonraki iki yılda %20 ve %30 olacaktır;

-• Her bir katılımcı katılımcıdan gelen gelir ilk yıl boyunca 20 $ olacak ve üçüncü yıl boyunca 40 $
'a çıkacak.

Yukarıdaki varsayımları kullanarak, platformdaki müşteriden işe, iş hacmi, üç yıl sonra 80 milyon $ 
'a ulaşacak ve bu da platform için 16 milyon dolarlık bir gelire katkıda bulunacak. 

5.5.2 PLATFORMDAN İŞE

Bu platformdan iş modeline, her türlü binaya platform faydaları açılıyor. Bina sahipleri, kullanıcılar 
ve tesis yönetimi şirketleri binalarını platforma bağlayacak ve ev kullanıcıları için mevcut olacak 
tüm faydalara erişim kazanacaklardır. 
Ev kullanıcıları güvenlik, konfor, maliyet ve yaşam tarzına odaklanmaktadır. Buna ek olarak, iş 
kullanıcıları: 
• Arıza Tespiti (AT) ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için tahmin;
• Enerji verimliliği kuralları;
• Operasyonları optimize etmek için tesis yönetimi desteği;
• Gerekli değişiklikleri motive etmek ve uygulamak için Dinamik Panolar ve Temel Performans

Göstergeleri.

Tüm iş odaklı işlevsellikler, Bilişsel Optimizasyon Sisteminde platformda sürekli olarak 
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Birkaç başarılı projeyi tamamladık ve şunu gösterdik: 

• Tasarruflar gerçek, ölçülebilir ve uygulanabilir;
• İş modeli tüm katılımcılar için fayda sağlayabilir;
• Her bina böyle bir yükseltme için adaydır.

Ljubljana Enstitüsünden Josef Stefan ile birlikte yapılan davranış istihbaratına ilişkin Ar-Ge 
projemizde (bkz. Www.ijs.si) tam bir model oluşturduk ve konforda önemli bir azalma olmadan 
%15 tasarruf sağladık. 7. yapı programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, 
izlenen ve onaylanan Eco-silver ev projemiz etkileyici sonuçlar verdi (bkz. Https://
www.youtube.com/watch?v=eeVbiqdXO_c veya http: // www .ee-highrise.eu /). Bu iş modelinin 
potansiyelini tahmin etmek için, dünyadaki elektrik enerjisinin en az %40'ının binaları 
“yakıtlamak” için tüketildiğini bilmek zorundayız.  

24   bkz: 4.3 bölüm
25   Alışveriş merkezleri, hastaneler, iş ofisi
26   Gösterilen araçlar: yürütülür, ölçülür ve dış kuruluştan doğrulanır.
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Mevcut tüm binaların sadece %10'unun Enerji Verimliliğinin uygulanması için uygun olduğunu ve 
uygun binaların sadece %0,1'inin platforma bağlanacağını ve ortalama tasarrufların sadece %10 
olacağını tahmin edersek (tasarrufların %15 olmasını bekleyebiliriz) hala yıllık yaklaşık 
1.200.000.000 $ (bir milyar, iki yüz milyon dolar) yıllık tasarruf sağlıyoruz. Tasarruflar, destekçilere 
(bina sahipleri) %80 ve topluluğa %20 dağıtılacak. Topluluk yılda en az 340 milyon dolar 
kazanacaktı. 

Platform tarafından teslim edilen arıza tespiti ve tahmini ve diğer faydalardan sağlanan ekonomik 
tasarruflar, enerji tasarruflarına çok benzer; bu nedenle, topluluk için benzer bir sonuç bekleniyor. 
İş ortamında da güç satışı (SES) ve grup satın alımı kullanılacaktır. 

ROX Fayda Jetonu, Robotina platform hizmetleri için ödeme yapmak ve kullanıcıların kazandığı 
avantajları ödemek için kullanılan kripto para birimidir. Kısa sürede önemli hale gelecek olan iş 
hacminin artmasıyla birlikte, topluluğun ROX jetonunu evrensel enerji verimliliği ve güç ticareti 
kripto para olarak genişletme ve geliştirme isteği, gerçekçi ve uygulanabilir hale gelir. 

5.5.3 DİKEY İŞ İŞBİRLİĞİ

Enerji tedariki ve tüketim zincirindeki çeşitli paydaşlar arasındaki dikey iş işbirliği, tam entegre 
çözümlerin “paketlenmesi” ve “tek noktadan alışveriş” olarak sunulmasının doğal yoludur. Robotina 
platformu zincirin önemli bir bağlantısı olacak, çünkü tek paydaş var, 

• Bağlı kullanıcılar / varlıklar Nİ ile;
• Önemli gerçek ve sanal toplu prosum havuzu;
• Anlaşmaları dinamik olarak müzakere etme (brokerler);
• Blockchain etkin akıllı sözleşmeler;
• ROX Jetonu;
• Platform;
• Etkin iletişim mekanizmaları (topluluk kitabı);
• Veriler;
• Yeni, bağlantılı Nİ ögelerini geliştirmek veya geliştirmek için donanım, yazılım ve uzmanlık.

Robotina, bu iş modelini kullanmayı içeren ticari projeleri başarıyla gerçekleştirmiştir. Her 
projenin değeri ve toplum için ekonomik sonuç, duruma göre hesaplanacaktır. 

5.6 PLATFORM FUNDS AGGREGATOR

4.2 bölümünde açıklandığı gibi, yatırım fonları ROX Jetonlarını kalabalık fonlu iş projelerine veya 
sanal santrallere katkıda bulunmak isteyenler tarafından oluşturulacak ve kullanılacaktır. Fonlar, 
platform tarafından topluluk tarafından yönetilecektir. Yönetim ücretleri toplumun geliri olacaktır. 
Topluluk, fazladan ROX jetonlarını fonlara dağıtabilecek. Bu aktivite ile topluluk için ek gelir 
oluşturulacak. 

27  GOFLEX - İsviçre, Almanya, Kıbrıs: gösteri projesi; SPEYER, Almanya: HITACHI için ticari proje; GRAZ, Avusturya: ticari proje
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5.7 TOPLUM GİDERLERİ 

Robotina topluluğu, ROX jetonlarını platformu işletmek ve uzmanlara ödeme yapmak için 
harcayacaktır. Ayrıca, piyasada yeni işlevler ve yeni işler geliştirmek için fonlara ihtiyaç 
duyulacaktır. ROX jetonları da paylaşılan ekonomi modelindeki kullanıcılara ve diğer kullanıcılara 
yapılan ödemeler için kullanılacaktır. Topluluk, sürekli olarak ROX jetonlarına ihtiyaç duyacaktır 
ve bunları elde edebilecek ya da piyasada satın alabilecek. 

5.8  PENETRASYON STRATEJİSİ

Akıllı şebekeler alanındaki Nİ endüstrisinin aşırı büyümesiyle sağlanan çok katmanlı, eksiksiz bir 
penetrasyon stratejisini geliştirdik. Hızlı ve etkin pazar penetrasyonunu sağlamak için dijital bir 
vurgu ile kapsamlı bir pazarlama yöntemleri karışımı uygulanacaktır. 

5.8.1 NESNELERİN İNTERNETİ ENDÜSTRİ TRENDLERİ

İnsanların çoğunluğu ( %87 ) “Nesnelerin İnterneti” (Nİ) kavramını duymamışken, Nİ endüstrisi her 
yıl yaklaşık 450 Milyar dolar gelir elde ediyor ve şu anda 7.35 Trilyon $ değerinde. On yılın en bariz 
öngörüsü olan Nİ, önümüzdeki 5-10 yıl içinde her geçen gün daha fazla sayıda cihazla birlikte 
genişlemeye devam edecektir. 

Akıllı şebeke, Nesnelerin Tasarımı için en güçlü itici güçlerden biridir. Verimliliği artırma, hizmet 
kalitesini artırma ve enerji üretimi, dağıtımı ve tüketiminde maliyet tasarrufu sağlama amacı ile 
elektrik güç sisteminin tasarlanması ve işletilmesi için yeni bir paradigmadır. Tüm Nİ endüstrisi 
gelirlerinin %34'ünün akıllı şebeke topluluğu tarafından oluşturulduğu tahmin edilmektedir. 
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5.8.2 BAŞLANGIÇ HIZLI BÜYÜME PROGRAMI

Robotina projesi toplanan ICO fonlarının bir bölümünü bir topluluk geliştirmek için tahsis edecek 
ve ilk 2.000 temel EEYS (Ev Enerji Yönetim Sistemi) BEDAVA, diğer 198.000 ICO katılımcılarına 
indirimli olarak dağıtacak. Fonların toplanmasından sonra toplumu genişletmek için 200.000 
kurulum seti ödenecek. Kullanıcı arka ofis uygulamasını kullanarak kayıt yaptığında, EEYS'i “ilk kayıt, 
ilk alınan” esasına göre alacaktır. Bir üye, bir profil, bir EEYS. 

HEMS # devices Price Discount $  Tokens
2,000 2,000 / 100% $0

200,000 198,000 50% 50% $149

all all 100% 0% $299

5.8.3 PLATFORM HİZMETLERİ - PAYLAŞIM VE İŞBİRLİĞİ EKONOMİ ETKİLERİ

Akıllı cihazların ve hizmetlerin ticarileştirilmesi yoluyla paylaşım topluluğunun genişletilmesi, iş 
modelimizin tasarlanması için temel dayanaktır. Enerji optimizasyonu ve maliyetlerde %30'a varan 
tasarrufların yanı sıra, gelecekteki bazı üyeler cihazlarının ücretsiz kurulumunu yapabilecekler. 
Robotina Platformu, tüketicilerin enerji alışkanlıklarını değiştirecek ve davranışlarını ve enerji 
sağlayıcılarını değiştirmek için yeni tüketicileri yönlendirecek. 

Robotina, hanehalklarında enerji piyasalarının algısını değiştirecek ve onlara gerçek veya sanal 
enerjinin bağımsızlığına giden yolu gösterecek. Nihai amaç, sıfır enerji evine ulaşmak değil, sıfır 
enerji maliyeti elde etmektir. Bu başarılabilir ve enerji tüketerek para kazanmak bile mümkün 
olacaktır. 

Yapay Zeka odaklı hizmetler, enerji maliyetlerini düşürerek, gelir elde ederek ve enerji kullanımı 
üzerinde daha fazla kontrol için onlara araçlar sağlayarak topluluk müşterileri için değer 
yaratacaktır. Robotina’nın tahmini analitik ve makine öğrenimi, sağlam ve verimli tesis enerji 
yönetimi için veri ve teşhis bilgileri sağlayacaktır. 

5.8.4  İŞ MODELİ - PAZAR İÇİN YOL

Robotina olarak mevcut distribütörlerimizi, bayilerimizi ve sistem entegratörlerini ilk elden tecrübe 
oluşturmak ve ilk satışlara ulaşmak için kullanıyoruz. Bu şekilde, dünya genelinde 25'den fazla farklı 
pazarda başarılı bir şekilde çeşitli sistemler sattık. Bu model, ilk aşamada mükemmel bir şekilde 
hizmet etti, ancak hızlı genişlemenin bir sonraki aşamasına girmeye hazır olduğumuzda, şimdi onu 
uyarlamak gerekiyor. Çevrimiçi-Çevrimdışı (Ç-Ç) iş modeli, özel (ticari olmayan) kullanıcılarla geçerli 
olacaktır. Dijital, çevrimiçi pazarlama, tüketiciye mesajın iletilmesinin ana şekli olacaktır.  

28  ICO'dan sonra 90 gün içinde.
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Tüm pazarlama kanallarını kullanacağız ve içeriği ve pazarlama yöntemlerini yaygın olarak 
destekleyeceğiz. Platformun kendisi yerleşik pazarlama araçlarına sahip olacak. Ayrıca diğer 
dijital pazarlama biçimlerini de dağıtacağız. Ç-Ç İş modeli, çevrimiçi satışları ve çevrimdışı 
teslimat & kurulumları kabul eder. EĞİTİLMİŞ ORTAKLAR , seçilen üçüncü taraf kurulumcular ve 
sistem entegratörleri çevrimdışı kısmı yürütecek. 

Robotina açısından bakıldığında, Ç-Ç iş modeli Mİ (çevrimiçi) ve Pİ (çevrimdışı) özel bir 
kombinasyonudur. Yükleyicilerimizin ve sistem entegratörlerinin birçoğu da Nİ ürünlerimizin 
satıcıları olacak. Bu satışları artıracak ve daha hızlı genişlemeye katkıda bulunacaktır. 

Ç-Ç iş modeli, daha hızlı bir büyümeye büyük katkıda bulunacaktır. Çevrim içi satışlar pazarlama 
odaklı olacakken, çevrimdışı satışlar çeşitli küçük işletmelerden istifade edecek ve pazara giriş 
hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olacak girişimleri teşvik edecektir. 

Pİ pazarlama ve doğrudan satışa bağlıdır. Pİ işinde, mevcut Pİ iş ortakları ağımızı geliştirip 
geliştireceğiz. 

5.8.5 PENETRASYON FAZI – YOL HARİTASI

Bizim penetrasyon stratejimiz tasarlanırken ve coğrafi öncelikler belirlenirken aşağıdaki ana 
faktörler dikkate alınmıştır: 

1) ENERJİ PİYASASININ DEREGÜLASYONU: Deregüle edilmiş piyasalar ve akıllı şebekelerin
yüksek kabul görmüş bölgeleri ile birlikte iyi farklılaştırılmış rollere öncelik verilecektir.

2) KOLAY KALKINMA: Halihazırda bulunduğumuz ve mevcut Robotina ortakları ile pazarladığımız
pazarlar, bu sınıflandırmada üst sıralarda yer almaktadır. Ek olarak, uygun düzenlemeler bu
parametreyi artırır.

3) PİYASA BOYUTU: Piyasa ne kadar büyükse, oransal yatırım nispeten düşük olacaktır.

2 ve 3 - (2 * 3) kriterlerini çoğalttık ve bunu 1. kritere göre kontrol ettik. Son olarak, aşağıdaki 
piyasalar aşağıdaki tabloda sıralanmıştır ve düzenlenmiştir: 

2018 2019 2020 2021 2022
Slovenya 
Almanya 
Avusturya 
İsviçre Kıbrıs 
Hollanda 
BAE

İngiltere
Avrupanın kalanı
Orta Doğu
Hindistan
Endonezya

Japonya
Güney Doğu 
Asya
Çin
Güney Amerika

ABD
Kanada
Avustralya

Rusya
Dünyanın Kalanı
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5.8.6 SALES AND MARKETING – A ROADMAP 2018

Pazarlama ve satış faaliyetleri başarının anahtarıdır ve önceden planlanmış olmalıdır. 2018'de 
agresif bir satış ve pazarlama kampanyası başlatmaya hazırız. Aşağıdaki önemli kilometre 
taşları şunlar olacak: 

1.)  Sayısal Dönüşüm Etkinliği, Ljubljana, 30. 01. 2018 
2.)  Yeni web sitesi, dijital pazarlamanın başlangıcı, ön satış: Şubat 2018 
3.)  Işık ve Yapı Fuarı, Frankfurt, Almanya: Mart 2018 
4.) ICO: Mart 2018 
5.)   Aktif dijital pazarlama: Şubat - Aralık 2018 
6.)  “Innogrid” konferansı, Belçika: Mayıs 2018 
7.) Roadshow, Orta Avrupa: Q2 / 2018 
8.) Roadshow, BAE: Q3/2018
9.)  GOFLEX projesi sonuçlandırması: Q3, Q4 / 2018 

Dünya genelinde çeşitli diğer konferanslara ve etkinliklere katılacağız. 

Mİ dikey pazarlara yöneleceğiz ve çeşitli ülkelerdeki distribütörlere doğrudan konuşacağız. 
Platformun bir parçası değiller, ancak platformun hizmetlerini kullanabilirler. 

Mİ ESŞ ve enerji verimliliği pazarlarını mevcut ortaklar ve pazarlama kanalları aracılığıyla ele 
alacağız. 

İnternet tabanlı eğitim platformları sunumlarımızı, eğitimimizi ve diğer mesajları, çoğunlukla video 
sunumları şeklinde sunmak için kullanılacaktır. Etkileşimli iletişim, kullanıcının deneyimini 
geliştirecek ve verimliliği artıracaktır.
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ANAHTAR HEDEFLER, AMAÇ VE YOL HARİTASI
- Soft Cap'te - $20M Ulaşınca - Hard Cap'te

Zaman 
Çizelgesi

Nİ Platformu Donanım - Nesne Temel Yararlar Platform 
Kullanıcıları 

2018 - Q3 - Yükseltme tasarımı - EEYS USER
- Beta kullanıcıları için canlı

HIQ - Home Tokenize  platform 1,000

2018 - Q4 Bireysel Tasarrufları Başlat 1,300

2019 - Q1

- Herkese açık yaşa
- Farkındalık ve Manuel Kontrol

Uygulanan Strateji - öz tüketim

- Prosumer işlevselliği
- Dinamik Tarife Analiz Cihazı -

Doktor 
- Android Uygulaması G2
- Tamamen desteklenir
- "IBM Watson” Arayüzü

- Ev Enerji Yönetim Sistemi
G2 (EEYS - G2)

- Bireysel Güneş Enerjisi
Santrali Paketi

- e-STORE G2 (3-12 kWh)

- EEYS - G3 (Kompakt, tam
performans, çoklu işletim
sistemi)

Daha iyi sonuçlar için 
kablosuz Modüller YZ - 
Tasarruf ve konfor

5,000

2019 - Q2 Komisyoncu Faz  1 - Akılı şebeke faydaları- pasif
- Üçüncü parti ile aktif

müzakere (Broker)

45,000

2019 - Q3 EEYS - G4 Arayüzü 
(Daha Düşük Maliyet, 
Daha İyi Performans) 

130,000

2019 - Q4 - Broker Faz 2
- e-STORE G2  (Düşük

Maliyet)

250,000

2020 - Q1

- Zamanlayıcı, planlanan görevler
- Davranış Zekası “Topluluk Kitabı”

halka açıldı
- Entegre Ödeme Platformu
- iOS Uygulaması G2
- "MS Azure" Komisyoncu
- Bireysel Müzakere
- Tam Akıllı Şebeke Optimize Edici
- SES
- Entegre Ödeme İşlemi
- Toplama
- “Amazon Alexa”

- Toplu Pazarlık
- Grup Satın Alma
- Entegre Pazar Yeri
- Topluluk Yararları
- Otomatik program oluşturma ve

indirme
- İçerik pazarlama

- Veri satışları için anonimleştirilmiş
veriler

- Gelir dağılımı hesaplayıcısı
- Pazar yeri kooperatif modülü
- Reklam için hedeflenen veriler
- Yerel enerji ve güç satışları
- Nöromarketing modülü

Üçüncü taraf 
denetleyicilerin 
entegrasyonu

- Bireysel faydalar için aktif
müzakere

- Topluluk dinamik güç
değişiklikleri sunmaya başlıyor

- Topluluk para kazanmaya
başlar

- Strateji uygulamasının artan
esnekliği

- Güç Ticaret ve Veri Satış Akıllı
Sözleşmeler tanıtıldı

- Bireysel ve işletmeler pazara
katılabilir

- Topluluk kazançları artar
- Daha fazla fayda için birleşik

güçler

500,000

2020 - Q2 900,000

2020 - Q3

- Enerji tedarikçileri arayüzü
- Dinamik tedarikçi değişimi
- EV (Elektrikli Araç Entegrasyonu)
- Çok tedarikçi
- Pazaralanı - Akıllı Sözleşmeler

- Enerji Dışı İş, Güvenlik, Güvenlik,
Sigorta, Tıp, AI için Açık

- İç Ticaret
- Sosyal Servis Modülü

HIQ Ev G3

- Aktif veri satışları
- Topluluk veri satışlarından

kazanıyor
- Platform iş için açık
- Daha fazla kazanç ve daha

fazla hizmet
-
- Topluluk daha fazla komisyon

kazanıyor
- Topluluk enerji dışı iş ile

ticarete başlar
- Üye veya iş tarafından sunulan

tamamen yeni hizmetler

1,750,000
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7. ROX JETON

Robotina FaydaJetonu (ROX), Akılllı Şebeke Topluluğunu belirleyecek ve Robotina platform pazarında %
3 indirim sağlayacak bir yardımcı programdır. 

ROX, Ethereum Network üzerinde konuşlandırılan akıllı bir sözleşmeyle oluşturulacak bir ERC-20 
standardı uyumlu Ethereum Jeton olacaktır. ROX, temel ERC-20 standart işlevlerini genişleten bazı ek 
özelliklere sahip olacaktır. ROX hizmet jetonu ile ilişkili veya ek işlevselliklerin desteklenmesi için 
ilişkilendirilen ve geliştirilen tüm akıllı sözleşmeler, açık bir inceleme için Ethereum blockchain'in 
dağıtımından önce yayınlanacaktır. 

Jetonlara sorunsuz erişim sağlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğumuzdan, birkaç 
güvenilir kripto para borsada listelenen ROX jetonunu sağlamak için elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız. Bu belgede açıklanan amaçlarla sahiplerin gönderebileceği veya kullanabileceği jeton sayısı 
konusunda bir sınırlama olmayacaktır. 

Jetonun sahipliğiyle, Robotina topluluğunda da işbirliği yapabilecek ve aktif katılımları ile bağlantılı 
olarak belirli faydalar elde etmek için uygun hale gelecektir. ROX jetonlarının entegrasyonunun 
ardındaki fikir Robotina'nın işbirlikçi davranışları için toplumu ödüllendirmesine izin veriyor. Sonuç 
olarak, herhangi bir işbirlikçi olmayan ROX jetonu sahibi, Robotina topluluğunun bir parçası olmayacak 
ve herhangi bir zamanda herhangi bir fayda elde etme hakkına sahip olmayacaktır. Ayrıca, ROX 
jetonlarının sahipliği sahiplerine, ne paya sahip olursa olsun, platformun veya topluluğun gelecekteki 
gelirlerinden pay olarak temettü, telif hakkı veya başka herhangi bir miktar hakkı vermez. İlk Akıllı 
Sözleşmenin dağıtılmasından hemen sonra Jeton Üretim Etkinliği (“İhraç”) gerçekleşecektir. 

7.1 ROX JETON MODELİ

Tek seferlik verme 

Tüm ROX jetonları Jeton Oluşturma Etkinliği'nde düzenlenecektir. Akıllı sözleşme daha sonraki 
ihraçları mümkün kılmayacaktır. Dolaşımdaki jeton sayısını artırmak için herhangi bir istif ya da 
benzer mekanizma olmayacaktır. 

Yanma / yok etme / kalıcı kilitleme yok 

Jetonları dolaşımdan yok etmek veya kaldırmak için hiçbir süreç yoktur. Jetonlar önceden 
tanımlanmış sayıda blok (veya zaman) için kilitlenebilir veya kazanılabilir. 

Seyreltilebilir 

8 ondalık basamak olacak, dolayısıyla en küçük ROX jetonu 10-8 ROX = 0.00000001 ROX. 

İşlem ücretleri 

İşlemlerde, işlemin göndericisinden nispeten az miktarda ROX jetonu düşülür. Ethereum blok 
zincirindeki işlem ücretleri, gaz olarak ifade edilir ve bu belgeye konu değildir. 

7.2 ROX JETON KULLANIMI YÖNTEMLERİ

ROX Jetonları elde edilebilir: 
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1. ICO'nun katkı payı karşılığında;
2. Onları fiat parası için satın alabileceğiniz Robotina platformunda, ROX Jetonlarının bir miktarının

satın alınması, başlangıçtaki bir bakiye olarak bir üye hesabına alınacaktır;
3. Varsa, çevrimiçi kripto borsaları yoluyla ikincil piyasalarda satın alımlar.
4. Topluluk aktif katılım için ödüllendirirken (kullanıcı faydalarına bakınız)
5. Robotina Platformunda ticari faaliyetler sonucunda
6. Yeşil sertifikaların (CO2 kuponları) veya devredilebilir vergi avantajlarının karşılığında
7. ESŞ veya SES kitle fonlaması platformu girişimlerinin bir sonucu olarak
8. Ödül Fonu'ndan

Robotina platformuna kayıt olarak, kullanıcılar bir Platform Hesabı alacaktır. İşlem ücreti ile 
alınabilecek bazı işlemler: 

1. İşlemler - Ethereum blok zincirinde, blok zincir akıllı sözleşmelerin altında yatan yürütme ile
giden işlemler;

2. ROX Jeton gerektiren üye tarafından tetiklenen katılım eylemleri:

• Abonelikler
• Ortaklaşa ekonomi faaliyetlerini

paylaşma
• ESŞ fon katılımı
• SES havuz katılımı
• Grup alımı
• Uçtan Uca Güç Ticareti
• Pazardaki iş girişimleri
• Gönüllü bağışlar
• Donanım alımları
• Yardım faaliyetleri

Katkılarından dolayı ICO’da jeton alacak ROX jetonu sahipleri ya şunları yapacaklardır: 

1. ROX jetonları Ethereum adreslerinde tutun, veya;
2. Onları ticaret yapmak için bunları (varsa) çevrimiçi kripto-para borsalarına aktarın;
3. Onları, ROX jetonlarını harcamayı gerektiren eylemleri gerçekleştirmek için kullanılabilecekleri

Robotina platformuna aktarın.

7.3 ROX JETON TÜKETİMİ

Robotina platform topluluğunun üyeleri, güç platformu uygulaması aracılığıyla ROX jetonlarını 
kullanabilecek çeşitli seçeneklere sahip olacaklar: 

• Abonelikler - Kullanıcı uygulama hesabından gerekli miktarda ROX tahsil edilir. Abonelikler
alan ve yürüten sunucular, aynı zamanda ilgili üyenin hesabından ROX Jetonlarını düşüren
bir işlem de oluşturur.

• EEYS setinin yükseltilmesi - Mağaza, üyelerin ROX Jetonları karşılığında ek akıllı cihazlar
(örneğin, anahtarlar ve sensörler) sipariş etmesine izin verecektir.

• Analitik ve istatistiksel verilerin elde edilmesi - Elektrik tüketimi ve modelleri, elektrikli
cihazlar, sensör okumaları vb. Hakkında anonim bir şekilde farklı toplu ve işlenmiş
istatistiksel veriler elde edilecektir.

29   Bölüm 4 ve 5
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• Alarmların ve komut dosyalarının etkinleştirilmesi - Kullanıcı, e-posta ve SMS yoluyla uyarı ve
istatistiksel veri göndermek veya canlı veri akışı almak gibi çeşitli ek işlevler arasından seçim
yapabilir. Bazı komut dosyaları, arıza veya düşük verim gibi beklenmedik elektrikli cihaz
davranışlarını analiz edebilir. Ayrıca, potansiyel hırsızları yanıltmak için tatildeyken belirli bir
zaman diliminde ışıkları değiştirmek gibi rastgele olayları tetiklemek de mümkün olacaktır.

• Toplu eylemler - Kullanıcılar bir dizi katılım fonu talebini aktive edebilecek ve güç platformunda
sunulan akıllı şebeke ve iş girişimlerine katılabileceklerdir.

Tüm ROX işlemleri platformdan farklı miktarlarda ROX çıkartacaktır. Üye hesabındaki ROX 
jetonlarının dengesi yetersiz olduğunda, işlem reddedilir. 

7.4 ÖDEME SÜREÇLERİ

Üyeler, fiat para birimleri, kredi kartları ve diğer kripto para birimleriyle Robotina uygulamalarında 
ROX jetonları edinebilecekler. Robotina Platform hizmeti, ikincil pazarlara (çevrimiçi şifreleme 
eşanjörleri) bağlı bir çözümü entegre etmek için en iyi çabayı gösterecek ve üyelere ROX 
jetonlarına erişmek için uygun bir yol sağlayacaktır. Satın alınan tüm jetonlar, hesabın satın 
alınmasından sonra jetonları kullanmasına izin vererek üyenin hesabına yatırılacaktır. 

7.5 ROX JETON YASAL DURUM

ROX jetonları, Robotina platformunda üyelik kanıtıdır. Robotina'ya ait tescilli yazılımlar, algoritmalar 
ve diğer fikri mülkiyet hakları için mülkiyet hakları verilmez. Ayrıca, ROX jetonları sahibine herhangi 
bir Robotina tüzel kişiliğinde herhangi bir hisse veya hakkaniyet vermez ve ROX sahibine herhangi 
bir türde temettü ya da kâr sağlamaz. ROX jetonunun bir güvenlik veya herhangi bir düzenlenmiş 
finansal araç biçimi oluşturması amaçlanmamıştır. ROX jetonunun hukuki niteliği “Genel Hüküm ve 
Koşullar” da daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

7.6 ÖDÜL FONU

Ödül Fonu, jeton tahsis etkinliğinden alınan ROX jetonlarını toplar ve dağıtır. Her bir Ödül Fon 
katılımcısı, tamamlanana kadar bir kalabalığı teşvik etmek gibi sosyal medya eylemleri için Ödül 
Fonundan ROX jetonlarıyla ödüllendirilecek. 

Ödül Fon Yöneticisi 
Robotina Projesi, Ödül Fonunu yönetecek ve ROX belirteçleri hakkında periyodik olarak tüm topluluk 
üyelerine rapor verecektir. Raporlar, Robotina’nın resmi sosyal medya sayfalarında sunulacak. 

Yararlananlar 
Üyeler: 

1. Genel Şartlar ve Gizlilik Politikası ile Katılıyorum;
2. Ödül Üyeleri olarak kayıt olun.

Dağıtım 
Bounty Fonu'ndan ROX jetonları, Ödül Fonu Planına göre periyodik olarak dağıtılacaktır. 
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8. İLK PARA TEKLİFİ (ICO) - TOPLULUK SATIŞI

8.1 NEDEN ROBOTINA'YI DESTEKLEMELİSİNİZ ?

Destekleyenlerden abonelik toplamak ve ROX jetonları ile ödüllendirmek için halka açık bir İlk Para 
Teklifi (ICO) gerçekleştirilecektir. 

JETON ÜRETIM OLAYI 
Satışa sunulan tüm jetonlar, ICO'dan sonra üretilecektir (1 Mayıs 2018). Daha sonraki ihraçlar akıllı 
sözleşmede sonsuza dek devre dışı bırakılacak. 

JETON DAĞITIMI 
Verildiğinde, ROX jetonları ICO fazının sonuna kadar geçici olarak kilitlenir. 

Başarılı bir ICO aşamasından sonra, ROX jetonları aşağıdaki Jeton Dağıtım Planına göre, kayıtlı 
Ethereum Adreslerine dağıtılacaktır: 

• 70 % (570,500,000 ROX)  ICO destekçilerine;
• 10 % Takım Üyeleri ve Danışmanlar arasında
• 7 % - Pazarlama ve tanıtım;
• 5 % - Melek Yatırımcılara;
• 3 % - Ödül Fonuna
• 3 % - Pazar ve ürün geliştirme;
• 2 % - Emanet.

Takım Üyeleri, Danışmanlar ve İş Ortakları için Jetonlar (%10) 6 aylık bir süre için verilecektir 
- ROX jetonlarını taşıyamaz veya satamazlar. Bu dönemden sonra ROX jetonları aşamalı
olarak Takım Üyeleri ve Danışmanlarına aktarılacaktır - her ay başlangıçta ödenen miktarın
%10'u.

ÖN - ICO BAŞLANGICI 

21 Şubat 2018, saat 15:00 CET. 

ICO BAŞLANGICI 

21 Mart 2018, saat 15:00 CET. 

AŞAMALARI 

3 topluluk satış aşaması olacak: 

(1) Ön-ICO Sınırlı Öncelikli (en fazla 4 hafta - 21 Mart 2018, 14:59 CET'ye kadar);

(2) ICO - Sınırsız Öncelik (bu aşamanın Sabit Başlığına ulaşılana kadar devam eder);

(3) Sınırsız Listelenmemiş Aşama (ICO Total Hard Cap'a ulaşana kadar sürer veya 30 Nisan 2018,

14:59 CET);

İlk iki aşama, Öncelik Listesinde yer alan bireyler için ayrılmıştır.
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ÖNCELİK LİSTESİ 
Öncelikli listelerde kalabalığa katılmaya zaten ilgi gösteren erken destekçiler de eklenecek. 
İlgilenen diğer tüm bireyler, Öncelik Listesine, onların ilk iki ICO aşamasına (Sınırlı Öncelikli ve 
Sınırsız Öncelikli) katılmalarını sağlayan Ethereum adresleri ile kayıt olma fırsatına sahip 
olacaklardır. Ardışık bir emir uygulanacaktır. 

KATKILARI 
Katkılar, Ethereum'da (ETH) toplanacaktır. ROX jetonu ile diğer kripto para birimleri arasındaki 
takas oranı, her bir kripto-para biriminin ortalama piyasa değerine dayanarak her bir kalabalık 
satış aşaması boyunca belirlenecek ve sabitlenecektir - abonelik değerinin hesaplanması için 
ortalama bir piyasa değişim oranı kullanılacaktır. 
Minimum abonelik 0,5 ETH değerine ayarlanır. 

TOPLANACAK EN DÜŞÜK TUTAR - BAŞARI İÇİN EĞİTİM 
Tüm katkıların minimum değeri 10.000.000 $ olarak belirlenmiştir. Bu değer, son ICO aşamasının 
sonunda toplanmazsa, tüm katkılar taraftarlara geri ödenecek, daha az işlem ücreti düşülecektir. 

HARD CAP – TOPLANACAK EN YÜKSEK TUTAR 
Maksimum toplanan değer 28.500.000 $ olarak ayarlandı. Toplam değerin ICO'nun bitiminden 
önce bu sınırı aşması durumunda, ICO askıya alınacak ve bir hesaplama aşaması başlayacaktır. 
Hard Cap'a ulaştıktan sonra, herhangi bir katkı kabul edilmeyecek ve sonuç olarak, başlangıçtaki 
ETH adreslerine yapılan tüm katkılar geri dönecektir. 

ICO MEKANİZMASI 
ETH'deki katkılar için, sunucu tarafı miktarları toplayacak, onları toplama adresine gönderecek ve 
bağışından yararlanarak abone tarafından alınan ROX değerini hesaplayacaktır. Toplama adresi, 
Robotina ICO resmi web sitesinde kamuya açıklanacaktır. 

FAZLAR 
Her aşama kendi başına sınırlıdır: 

1. Sınırlı Öncelik  - 15,500,000 $
2. Sınırsız Öncelik- 7,000,000 $
3. Sınırsız Listelenmemiş Aşama- 6,025,000 $

Sınırlı Öncelikli zamanda alınan katkıların toplamı, faz sınırını aşıyorsa, bu aşama otomatik olarak 
sonuçlandırılır ve daha sonra katkılar ilgili gönderenlerin adreslerine geri gönderilir. 

SONRAKİ FAZLAR İÇİN TRANSFERLER 
Söz konusu aşamadaki bu katkıların faz sınırına ulaşmaması durumunda, değer düşüklüğü, 
dağıtılmayan belirteçlerle birlikte bir sonraki aşamaya aktarılacaktır. Bu transfer nedeniyle, ICO 
fazları değer ve adanmış jetonlarda genişleyebilir. 

BONUS PROGRAMI 
Sınırlı Öncelik Aşamasındaki katılımcılar %10'luk bonus alacak ve Sınırsız Öncelikli Aşamada %5'lik 
bir bonus alacak. 
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Herhangi bir garanti verilmez, tüm katılımcılar belirteçler içinde ikramiye alacaklardır, çünkü 
aşamalar sınırlı ve katkısı olan katkı paylarına saygı gösterilmektedir. Katkıların toplam tutarı bir 
sınırlamayı aşarsa, ilk alınan katkılar (15.5 milyon $) %10'luk bir bonus alır ve daha sonra alınan 
katkılar %5 veya %0 bonus alır. Ancak, tüm kayıtlı destekçilerin geçeceği için bir garanti 
verilmemektedir, çünkü toplam sabit kapak 57.500.000.00 ROX'a denk gelen 28,5 milyon $ 'a 
ayarlanmıştır. 

SATILMAYAN JETONLAR 
Kalabalık satışı için ayrılan potansiyel olarak satılmayan jetonlar asla oluşturulmayacaktır. 

TAHMİN İÇİN DENKLEM 
ROX jetonlarının yaklaşık sayısını hesaplamak için aşağıdaki denklemi almayı bekleyebilirsiniz. Bu 
denklem, satış sırasında tek bir katkının, faz transferlerinin veya kısmi saç kesimlerinin bölünmesi gibi 
olası tüm olası sonuçlara uymaz. Alınacak gerçek ROX jetonlarının veya tam bir hesaplamanın 
garantisi olarak kullanılmamalıdır, ancak yalnızca kılavuz amaçlıdır. 

* ICO’da satışa sunulan ROX = ROX alınan

Örnek: 
Bir destekçi, katkı anında ETH'ye 400.000 $ değerinde bir miktar gönderir. Üyelik süresi Sınırlı 
Öncelik safhasında ( %10 bonus ile) başarıyla kabul edildi. 

Katkıda bulunan değer: 400.000 ABD doları 
Bonus: %10 = 0,1 
Bonuslarla toplam ICO değeri: 30.425.000 $ 
ICO’da satışa sunulan tüm Jetonlar: 570,500,000 ROX 

   * 570,500,000 ROX = 8,250,451 ROX alınan

ROX ÖN SATIŞ FİYATI ROX ICO BONUS FİYATI ROC ICO BONUSSUZ FİYATI

$ 0.04848219265 $ 0.05079086849 $ 0.05333041192

HESAPLAMA VE SAÇ KESİMİ 

ICO fazlarının tamamlanmasından sonra, tüm ödemelerin, bonusların ve ilgili ROX jetonlarının bir 
hesaplaması yapılacaktır. Bir saç kesimi süreci takip edebilir: Son etkili ICO aşamasında toplanan 
katkılar tam olarak kabul edilmeyebilir, katkıda bulunan değerin bir kısmı katkıda bulunanlara iade 
edilebilir ve ROX jetonları için değiştirilmez. 

8.2 BİR TOPLULUĞA NASIL KATILIRIM

ICO, hard capten dolayı erken bitmeyecekse, ilgili tüm bireyler, ilk iki Sınırlı Aşamada veya daha 
sonra kamuya açık bir aşamada ICO'ya katılabileceklerdir. İlgilenen bireyler, ICO döneminin olası 
azalması nedeniyle ICO'nun başlamasından sonra mümkün olan en kısa sürede ödeme yapmaya 
teşvik edilmektedir. ICO döneminde abone olmamanız, ROX Jetonları almamanız anlamına 
gelecektir. 

Katma değer * (1+bonus) 
Toplam ICO Değeri

400.000$ * 1.1 (bonus)
30.425.0000$
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Akıllı bir sözleşme ETH katkıları için Ethereum adresi resmi Robotina web sitesi 
www.robotinaico.com'da kamuya açıklanacaktır. 

ETH'ye katkıda bulunan bir kişi, Ethereum'u (ETH) özel bir Ethereum yazılımından tam erişim 
ile, yani çevrimiçi kripto para birimi değişim hesabından değil, işlemek zorunda kalacaktır. ICO 
periyodunun sona ermesinden sonra, hesaplama ve saç kesimi periyoduna, katkıda 
bulunduğunuz aynı Ethereum adresine karşılık gelen ROX jetonları alırsınız. Farklı Ethereum 
Cüzdanları için ek adım adım kılavuzlar Robotina ICO web sitesinde bulunacaktır. 

8.3 KATILIMLI FONLARIN TAHSİS EDİLMESİ

• 27 %  -  Platform geliştirme
• 23%   -  Satış ve pazarlama
• 16%   -  BT Güvenliği ve uyumluluğu
• 14%   -  İşletme maliyeti
• 10%   -  Yasal masraf
• 5%     -  Donanım geliştirme
• 5%     -  Strateji geliştirme

8.4 GÜVENLİK

Robotina, endüstri uygulamalarını etkilemek için katı ve içsel uyum ilkelerini takip edecek ve blok 
zincir endüstrisinde güvenilir bir Akıllı Ev Topluluğu olarak kendini kuracaktır. 
Robotina’nın mülkiyetindeki tüm dijital varlıklar, farklı çoklu imza cüzdanları arasında dağıtılacaktır. 
Cüzdanların veya işlem hesaplarının hiçbirinin tek noktaya erişimi yoktur. Erişim, iç uyum 
faktörlerine uygun olarak dağıtılacak ve dönüştürülecektir. Cüzdanların veya işlem hesaplarının 
hiçbiri toplam varlıkların %10'undan fazlasını tutamaz. Kurtarma cümleleri ve anahtar erişim 
kodları, tek bir kişi erişimi olmadan belirlenen bankada güvence altına alınacaktır. Bu, “Genel 
Hüküm ve Koşullar” da daha fazla açıklığa kavuşturulacaktır. 
Güvenlik yönergeleri aşağıdakileri içerecek, ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır: iç uyumluluk 
denetimlerinin gerçekleştirilmesi, etkililiğin izlenmesi, veri algoritmalarının ve depolanan varlıkların 
çalıştırılmasına bir nokta erişiminin ortadan kaldırılması, üçüncü taraf denetim raporunun 
yapılması, veri kaynaklarının bütünlüğünün sağlanması. iş ortakları için arka plan kontrollerinin 
yapılması, muhasebe rakamlarının şeffaflığı ve özel varlıkların veya diğer karar etkileyen faktörlerin 
açıklanması. 
Robotina, üçüncü bir tarafın yıllık bazda gerçekleştireceği bağımsız bir denetim sürecine sahip 
olacak. Rapor aşağıdakileri kapsayacaktır: 
• Fon başlangıcındaki varlıklar cinsinden ifade edilen bakiye;
• Yerleştirilen, yakılan ve yürütülen işlemlere genel bakış;
• Topluluk etkinliği ve önerilen optimizasyon stratejileri;
• Uyum prosedürlerinin ve tespit edilen eksikliklerin değerlendirilmesi.

Üçüncü taraf denetim şirketi, Robotina platformunun başlangıcından önce bir basın açıklaması 
yoluyla açıklanacaktır. 
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9. YÖNETİM EKİBİ, 
DANIŞMANLAR VE İLETİŞİM
Yönetici ekip ve danışmanlar, Robotina’nın ticari gelişiminin ardında zorluyorlar. 

9.1 YÖNETİM EKİBİ

Devid Palčič, CEO
Robotina Yönetim Kurulu Başkanı Bay Palčič. Lisans derecesini ABD'de Clemson State 
University'den işletme ve Ljubljana Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden almıştır. İlgi 
alanları ve uzmanlığı, insanlar ve toplumla etkileşim içinde kontrol teknolojisidir. Halen akıllı evleri, 
binaları, enerjiyi, hareketliliği ve diğerlerini içeren Akıllı Şehir kavramları üzerinde çalışıyor. 
Ekonomiye katkısı 2011 yılında Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kabul edildi: en yüksek 
ulusal iş ödülü olan olağanüstü başarıları ile ödüllendirildi. Devid, çeşitli patentlere katkıda 
bulundu ve 200'den fazla ürün belirledi. Çeşitli kurullarda görev yapıyor ve Slovenya, Hindistan, 
Singapur, İngiltere ve Dubai'deki şirketleri tanıttı. 

Milan Susman, CSM
Sayın Susman, Asya ve Orta Doğu'nun çeşitli pazarlarında yerleşik ve yerleşik olmayan satış 
yöneticisi olarak çalışma konusunda geniş deneyime sahiptir. Uluslararası satış ve pazarlamadan 
sorumludur ve genel satış stratejisine katkıda bulunmaktadır. 

Ivan Morano, CTO
Bay Morano, endüstri ve endüstri benzeri otomasyona odaklanmış bir mühendis ve programcı 
ekibini yönetmektedir. Uzun yıllara dayanan deneyimle, Ivan, robot ve gıda, mandıra, deniz limanı 
ve kimyasallar gibi çeşitli endüstrilerdeki başarılı projelere sadece birkaç isim vermiştir. Morano, 
Robotina'nın temel Endüstri 4.0 uzmanı ve endüstriyel otomasyon projelerini onayladı. 

Dr. Domen Zupančič, AR&GE
Bay Senjanovič, yüksek lisans derecesine sahiptir ve 1977'den beri dijital kontrol cihazları alanında 
çalışmaktadır. Şirket bünyesinde mikrodenetleyici düzeyinde sistem yazılımlarından sorumludur. 
SCADA sistemleri, C, Visual C # ve 8051 aile mikroişlemcileri montaj dil programlaması ile ilgili 
detaylı bilgi içeren PMD programlama ve proje yönetimi konusunda uzmandır. 

Damir Škrjanec, AR&GE
Mr. Pavlica, MBA yönetim ve uluslararası iş geliştirme konusunda 20 yıllık bir deneyime sahiptir. 
OMC, Avusturya'da pazarlama müdürü olarak deneyimi, enerji piyasaları hakkında derin bilgi 
geliştirmesine yardımcı oldu. Ekipleri ve projeleri yönetti ve değişim yönetiminden sorumlu. 
Uzmanlığı, strateji geliştirme, iş süreci optimizasyonları, satış, pazarlama ve markalaşma 
alanlarındadır. 
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Davor Senjanovič, AR&GE
Bay Senjanovič, yüksek lisans derecesine sahiptir ve 1977'den beri dijital kontrol cihazları alanında 
çalışmaktadır. Şirket bünyesinde mikrodenetleyici düzeyinde sistem yazılımlarından sorumludur. 
SCADA sistemleri, C, Visual C # ve 8051 aile mikroişlemcileri montaj dil programlaması ile ilgili 
detaylı bilgi içeren PMD programlama ve proje yönetimi konusunda uzmandır. 

Tomaž Pavlica, Pazarlama
Mr. Pavlica, MBA yönetim ve uluslararası iş geliştirme konusunda 20 yıllık bir deneyime sahiptir. 
OMC, Avusturya'da pazarlama müdürü olarak deneyimi, enerji piyasaları hakkında derin bilgi 
geliştirmesine yardımcı oldu. Ekipleri ve projeleri yönetti ve değişim yönetiminden sorumlu. 
Uzmanlığı, strateji geliştirme, iş süreci optimizasyonları, satış, pazarlama ve markalaşma 
alanlarındadır. 

Marino Montani, QA
Bay Montani yüksek lisans derecesine sahiptir. Olağanüstü bir Endüstriyel BT Proje Müdürüdür ve 
ARSO'nun en büyük Slovenya çevre izleme Nİ sistemleri ağının uygulanmasına ve idaresine 
başkanlık etmektedir. Bir Kalite Güvence uzmanı ve aktif bir ISO 9000 denetçisi. 

Andrej Pašek, Otomasyon, GM
Bay Pašek, otomasyon grubunun GM yöneticisi 20 yıldan uzun bir süredir Robotina için çalışıyor. 
Geniş deneyimi Ortadoğu pazarlarının gelişimi de dahil olmak üzere birçok önemli projeye katkıda 
bulunmuştur. Andrej, sistem entegrasyonu, PLCS’ler, SCADA ve diğer otomasyon alanlarında 
önemli deneyime sahiptir. 

Hubert Golle, Akıllı Şebekeler, GM
Bay Golle, Robotina'daki Akıllı Şebeke Bölümüne başkanlık ediyor. MES'i Robotina'da bir iş birimi 
olarak tanıtarak başladı ve Yenilenebilir Enerji Bölümüne aktif olarak devam etti. Japon ve Avrupa 
pazarlarına odaklandı. Akıllı Şebeke Bölümü, enerji depolama sistemlerini, enerji yönetim 
sistemlerini ve Nİ tabanlı uzaktan çalışmayı içerir. Hubert ayrıca akıllı şebekeleri üç büyük Avrupa 
kentinde birleştirecek yeni nesil EEYS ve Goflex projelerine odaklanıyor. 

Erik Bubola, Akıllı Sözleşmeler
Bubola, güç elektroniği eğitimi aldı ve elektrik enerjisi, şebekeler ve akıllı şebekeler konusunda 
uzmandır. Ana rolü destek ve tarife sistemleridir. Bay Bubola, enerji depolama sistemleri ve Enerji 
yönetim sistemleri hakkında derin bilgiye sahip ve teknik destek ekibimizin merkezinde yer alıyor. 

Ivan Iličić, AR&GE
Bay Iličić, Robotina'nın Ar-Ge ekibini yöneticisidir. Kontrolörleri, Nİ linker ve Bulut yazılımlarını 
birleştiren nihai entegre çözümlerden sorumludur. Ivan, Avrupa ve Japonya'da önemli projelere 
öncülük ediyor. XEMS projemize ve pilot BOS sistemlerinin uygulanmasına ve gerçek projelerde 
makine öğreniminin kullanımına odaklanmıştır. 

Arjun Upadhyaya, Yazılım
Sayın Upadhyaya, Robotina Dubai operasyonlarında yazılım geliştirme yöneticisidir. Ana 
sorumluluğu, derin ve kapsamlı bilgiye sahip olduğu SCADA (kontrol ve veri toplama yazılımı) 
uygulamalarının geliştirilmesidir. Arjun'un ana görevi, gerçek zamanlı süreç yazılımı geliştirmek ve 
entegre etmektir. Ayrıca Nİ cihazları ve Platform ile veri matrisinin yapısı arasında güvenli 
iletişimden sorumludur.
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Armin Alagic, Yazılım
Bay Alagic, Robotina blockchain ekibine başkanlık ediyor. Aynı zamanda Omnitask Limited'in 
kurucusu, BlockCHain, Akıllı Sözleşme, Ethereum, WordPress, Anuglar JS, Node JS ve çok daha 
fazlasından oluşan çeşitli beceri setlerinde 10'dan fazla üyeden oluşan bir ekip oluşturdu. 

Igor Marić, Akıllı Sözleşmeler

Bay Marić, farklı programlama alanlarında güçlü özgeçmişe sahip bir Full Stack Web Developer. 
Igor, akıllı sözleşmeler için yüksek güvenlikli akıllı sözleşmelerin, web sitelerinin ve kontrol 
panellerinin geliştirilmesi için Blockchain gibi geleceğin teknolojisine odaklanmıştır. 

Joao Fernandes, Satış müdürü
Fernandes, İspanya, Portekiz ve Güney Amerika'yı kapsayan Portekizce, İspanyolca ve İngilizce 
konuşan pazarlardan sorumlu bir ana konuşmacıdır. Önemli uluslararası deneyime sahip ve 
Robotina ekibine katılmadan önce Londra, İngiltere'de satış yöneticisi olarak çalıştı. Satış sürecinde 
çalışırken Joao, müşterinin ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler toplar ve bunu Ar-Ge ekibi ile 
paylaşır. 

9.2 DANIŞMANLAR

Irena Linasi Rogač, Finans
Bayan Irena Linasi Rogač, uluslararası finans şirketi Tim valores'in CEO'su. 50'den fazla finansal 
danışman ve finans uzmanından oluşan bir ekibin başında. Finansal iş geliştirme konusunda 20 
yıldan fazla süredir ilgili tecrübesi ve başarılı bir sicili vardır ve Avrupa çapında dikkate değer 
Finansal Gruplar için güçlü bir iş ortağı haline gelmiştir. 

Diego De Fecondo - Güvenlik Fernandes, İspanya, Portekiz ve Güney Amerika'yı kapsayan Bay 
De Fecondo bir güvenlik uzmanıdır. İtalyan Polisi ve silahlı kuvvetlerine teknik güvenlik danışmanı 
olarak verdiği başarılar sayesinde uzmanlığı ve derin bilgisi, doğru güvenliği sağlamak ve potansiyel 
tehditleri önlemek için önemli olacaktır. Diego ayrıca, seri üretim aşamasına kadar icat edildi ve 
geliştirdi, güçlendirme pazarlarındaki elektrik tesisatlarını değiştiren yenilikçi Next-Tape. 

Atul Kumar Gupta - İngiltere Pazar ve Yatırım bankacılığı 
Bay Kumar Gupta, uzman yatırım bankacılığının rolü konusunda geniş tecrübeye sahiptir ve Dünya 
çapında çeşitli teknoloji şirketlerine yatırım yapmıştır. Robotina’nın Birleşik Krallık’a başkanlık 
ediyor ve İngiltere ve uluslararası pazarlardan sorumlu. Yatırım bankacılığı alanındaki geniş 
tecrübesi ile; Atul yatırım konularına odaklanacak. ESŞ ve SES crowdfunding havuzları Atul 
tarafından koordine edilecek. İngiltere akıllı şebeke özelliklerine odaklanan İngiltere istihbarat 
ekibine başkanlık ediyor. 

Elvin Sudiro - Endonezya ve Güney Doğu Asya pazarı
Bay Sudiro, Asya'da çeşitli pazarlarda satış yöneticisi olarak çalışan geniş deneyime sahiptir. 
Robotina Nİ çözümlerini dağıttığı Endonezya pazarında uzmandır. Uluslararası satışlardan 
sorumludur ve Robotina’nın genel satışlarına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Söylemeye gerek 
yok, Elvin ayrıca piyasaya özel bilgileri toplamaya odaklanıyor.
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Yutaka Kameda - Japon Pazarı
Bay Kameda, PV pane üreticisinin bir ülke yöneticisi, Avrupa ve Çin paneli ve izleme sistemi 
firmalarının temsilcilerinin de dahil olduğu tüm alanları kapsayan PV pazarında 20 yıllık bir 
deneyime sahiptir. Lityum iyon şarj edilebilir pil pazarında geniş bir deneyime ve uzmanlığa 
sahiptir. Asıl görevi, denizaşırı müşterilere mega güneş satışlarında gereken özeni göstererek 
panel teknisyeni. Şimdi de mikro invertörlü konut PV sistem satışlarından sorumludur. Kameda'nın 
değerli deneyimi, Japon ve Güneydoğu Asya pazarlarının gelişimi için çok önemlidir. 

Sanjay Gupta - Hint Pazarı
Gupta, Robotina Hindistan operasyonlarının CEO'su. B.E., 27 yılı aşkın çalışma tecrübesi ile 
Pazarlama ve Finans alanında Makine ve MBA. Girişimciyi 14 yıl önce geri çevirmeden önce en iyi 
Hint Şirketi ile çalıştı. Soğutma sektöründeki deneyimi ile Sanjay, Hindistan'daki Akıllı ev ve Bina 
Yönetim Sistemleri işimizi ideal olarak geliştirebilir. Sanjay, pazardaki BYS ve enerji verimliliğinin 
büyüyen alanına bakıyor. Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler yönünü yönlendiren enerji depolama, 
ölçüm ve analitik ile de ilgileniyor. 

Prof. Dr. Matjaž Gams - YZ Uzman ve bilimsel danışman
Prof. Gams, Josef Stefan enstitüsünde “akıllı sistemler departmanı” nın başkanıdır. Başlıca 
araştırma alanları: Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Aracılar, İnsan Farkında Hesaplama, Giyilebilir 
Bilgisayar, Sensör Füzyonu. Bilimsel toplantılar, ulusal ve Avrupa stratejik kurulları ve kurumları, 11 
derginin editör kurulları ve 40 yıldır yayımlanan Informatica dergisinin yazı işleri müdürü sayısız 
uluslararası program komitesi üyesidir. Her yıl ekibinin ya da ekibinin katkıları, belli başlı ulusal TV 
kanallarında ya da gazetelerde bildirilmektedir. Almanya'daki Applied University de dahil olmak 
üzere 10 üniversitede 20 ders verdi. Şu anda Akıllı sistemler öğretmek, İş zekası, Bilişsel bilim. 10 
ulusal ve uluslararası ödül kazandı ve birkaç kitap ve 1300'den fazla bilimsel makale yayınladı. 
Profesör Gams ve Josef Stefan enstitüsü ve Robotina mükemmel sonuçlarla uzun vadeli işbirliği 
geliştirdiler. 

Prof. Dr. Jerneja Z. Gross – Bilimsel Danışman
Profesör Doktor. Brüt Pd.D. elektrik mühendisliği derecesi. Endüstri mühendisliği fakültesi, tasarım 
ve bilgisayar mühendisliği bölümünde tam profesördür. Prince projelerini yürütmek için bir 
sertifikası var. VoiceTRAN, ZEN, BMT ve eBralec gibi ulusal projeler ve üç uluslararası Eureka 
projesi gibi ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projelerine meydan okuyan deneyimli bir 
koordinatördür. Yetkinlik alanları konuşma ve görüntü teknolojileri, dil işleme, örüntü tanıma, 
biyometri, sinyal işleme. Bir kitap yazdı, beş Avrupa ve ABD patentini ve 200'den fazla teknik ve 
bilimsel makalenin yazarlığını yaptı. 

Dr. Mario Žganec –  Bilimsel Danışman
Dr. ecganec, Ljubljana Üniversitesi'nde doktorasını aldı. InteliMO, BioID, ATRIS gibi araştırma ve 
geliştirme projelerinde deneyimli bir liderdir. Alanlar konusunda uzman: bilgi sistemleri, sinyal 
işleme, sensörler, biyometri, dil ve konuşma teknolojileri, çok modlu kullanıcı arayüzleri, dil 
kaynakları, veri analizi, makine görüşü, akıllı makine vizyonu, sistem kontrolü, akıllı trafik ve akıllı 
siteler için sensörler . Mario çeşitli patentlere katkıda bulundu ve Robotina ile işbirliği içinde 
araştırma ve geliştirme projelerinde uzun bir deneyime sahip oldu. 
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M.A. Elena Rutenbeck – uluslararası ve blockchain ile ilgili finans
Bayan Rutenbeck aslında İngiltere Şirketi'nde mali muhasebeci ve danışman olarak hizmet
vermektedir. Elena, “IACCM, Sözleşme ve Ticari Yönetim Sertifikasyonu” sertifikasına sahip olup,
Almanya'dan BABA ve Finlandiya'dan sanat ustasını almıştır. Onun dil becerileri İngilizce, Almanca,
Rusça, Fince, Lehçe, İsveççe, Norveççe ve Japonca içerir. Blok zinciri ile ilgili finansmanı ve farklı
yasalardaki uygulamalarını aktif olarak araştırmaktadır.

Mark Zwanenberg –  Benelüks ve Avrupa pazarı
Bay Zwanenberg, Hollanda'nın Oss şehrindeki OmniLAN ve Rememberz şirketlerinin kurucusu olan 
sistem mimarıdır. Bina otomasyonu, enerji geçişi, enerji kavramları, ZERO bina ve proses 
emisyonları gibi çeşitli borçlar için sistemler geliştiren şirkette yönetici / ortak yöneticisidir. Mark, 
Robotina ve Cybrotech teknolojisi ve ürünleri ile ilgili endüstri deneyimi ve pazar Bilgisi ile ilgili derin 
bilgi ve deneyime sahiptir. 

Prof. Dr. Massimo La Scala - Akıllı Şebekeler ve Bilimsel Danışman
Profesör Doktor. La Scala, Politecnico di Bari'de Elektrik Enerjisi Sistemleri Profesörü ve Kentsel 
alanlarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi için Laboratuvar: Progetto 
ZERO (Sıfır Emisyon Araştırma Seçeneği) 2007 yılında IEEE Bursu'nu aldı. “Hesaplamalı olarak 
verimli güç sistemi dinamik performans simülasyonu ve kontrol metodolojilerinin 
geliştirilmesine katkılar.” Enerji sektöründe yer alan birçok kurum için danışman olarak 
çalışmıştır.İtalya'da, İtalyan Enerji Otoritesi (AEEGSI) için danışman olarak çalışmaktadır. Akıllı 
şebekeler ve Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) 'daki pilot projelerin 
değerlendirilmesi için ulusal uzmanlar komitesi, İtalyan Sanayi Bakanlığının mali destek 
kapsamındaki Projeleri gözden geçirme konusunda, yurtdışında Litvanya Ulusal Kontrol 
Komisyonu için danışmanlık yaptı. Fiyatlar ve Enerji ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Türkiye'de, Prof. La Scala 230 bilimsel makale. 

Dr. Damir Ismailovič - BT & Mobil
Damir İsmailović, yazılım geliştirme, mobil teknolojiler, kullanılabilirlik mühendisliği üzerine 
odaklanarak Technische Universität München'de (TUM) Yazılım Mühendisliği alanında doktora 
derecesine sahiptir. Innowerk-it GmbH'nın şube lideri, adesso AG'nin Competence Centre Leader'ı, 
TUM'da araştırma grubu lideri ve Serapion'un kurucusu olarak görev yaptığı dönemde, modern 
kişiselleştirme çözümleri, mobil çözümler, Endüstri 4.0, Nİ ve modern yazılım gibi konuları temsil 
ediyor. sistemleri. 

Prof. Dr. Aleš Kobal - Hukuk

Prof. Dr. Aleš Kobal, Mali Vergisi Yasası uygulama konusunda uzman hukukçu. Prof Kobal hukuk 
fakültesi Ljubljana Universit'ten mezun oldu. Bilişimde Hukuk Yöntemleri hakkında derinlemesine 
bilgi sahibidir. Bundan 10 yıldan fazla deneyim kazanmıştır. Maribor Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nde hukuk profesörüdür. Profesör Doktor. Kobal 200'den fazla bilimsel makale yayınladı. 

Lidija Zeme - Financs
Yönetim danışmanlığı sektöründe çalışan bir geçmişi ile deneyimli Baş Finansman Görevlisi. 
Sürdürülebilir Kalkınma, İş Planlama, Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Pazarlama Stratejisinde 
güçlü finans uzmanı 
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Dr. Gerhard Kleineidam – Gelecek Enerji Kaynağı
Gerhard Kleineidam (Competence Network Water & Energy, Hof) sistem mühendisliği ve 
otomasyon teknolojilerinde uzman. “Enerji Kaynağında Otomasyon” dersleri veriyor ve saha test 
laboratuvarını, Kuzey Bavyera'daki kamu hizmeti ve DSO SWW Wunsiedel GmbH bölgesinde 
işletiyor. Daha önce Erlangen Nürnberg Üniversitesi'nde E-Home-Center'ın başındaydı ve akıllı ev 
teknolojileri ve mikro enerji santralleri üzerine araştırmalar yaptı. Otomasyonda yüksek teknoloji 
çözümleri geliştiren bir şirket olan InReCon AG'nin (Almanya) CEO'su ve kurucusu. Daha önce, yarı 
otomatik arkaplan otomasyonu için Infineon Technologies'de üst düzey yönetici ve büyük anahtar 
teslimi otomasyon projelerini yönetmekten sorumlu olduğu Siemens Automation Group'ta proje 
yöneticisi olarak görev yapmıştır. Gerhard Kleineidam, VDE'de aktif bir üyedir ve “Enerji Kaynağı 
4.0” VDE çalışma grubuna başkanlık etmektedir. Www.vde-nordbayern.de/ak-EV-40. 

9.3 İLETİŞİM

ICO ile ilgili genel sorgular: ico@Robotinaico.com 
Potansiyel destekçileri: support@Robotinaico.com 
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10. YASAL UYARI
Bu Teknik Analizin amacı, önerilen Topluluk Satışı (Jeton Oluşturma Etkinliği) ile bağlantılı olarak 
Robotina ve ROX hizmet jetonunu sunmaktır. Bu Teknik Analiz sadece bilgi amaçlıdır ve Robotina 
ile siz bu Teknik Analizin alıcısı arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi yaratmaz. Bu Teknik Analizin 
her şey dahil değildir. Bu Teknik Analizin tek amacı, ROX jetonlarını edinme amacı ile Robotina ve 
ROX yardımcı belirtecinin kapsamlı bir analizini yapıp yapmamayı belirlemek için potansiyel bir 
jeton tutucusu olarak size makul bilgi vermektir. 

ROX hizmet jetonları edinme yüksek bir risk derecesi içerebilir ve ROX hizmet jetonunun 
kazanılması nihai ve iadesizdir. ROX hizmet jetonu, kar payı veya faiz, herhangi bir mülkiyet hakkı 
veya hisse senedi veya eşdeğer haklar veya gelecekteki gelir payları alma hakkı veya Robotina ile 
ilgili ya da diğer herhangi bir katılım şekli veya ROX jetonu sahiplerine ilişkin herhangi bir hak 
vermez. Robotina'nın gelişiminde veya yönetiminde oy hakları, etki veya haklar. 

Bu Teknik Analizdeki, Robotina Web Sitesindeki ve diğer dokümanlarındaki hiçbir şey, herhangi bir 
türde bir izahname olarak kabul edilmeyecektir. ROX hizmet programı belirteci bir yatırım tavsiyesi 
ya da bir yatırım ürünü değildir ve belirtilen herhangi bir eylem, ihbar, iletişim, mesaj, karar, 
yönetimsel eylem veya ihmal, bu şekilde anlaşılmayacak ve yorumlanmayacaktır. Robotina, ROX 
hizmet jetonunun fiyatına veya değerine ilişkin hiçbir garanti vermez ve kullanıcılara ROX hizmet 
jetonunun fiyat veya değer olarak artacağına ve fiyat veya değer olarak düşebileceğine inanmak 
için herhangi bir neden olmadığı konusunda uyarır. 

Potansiyel bir ROX yardımcı jetonu tutucusu olarak, (i) ROX yardımcı jetonunun tüm değerini 
kaybedebileceğini anladığını beyan ve garanti etmektesiniz; (ii) ROX hizmet jetonunun fiyatının sıfır 
olabileceğini, 4) ROX hizmet jetonlarını bir yatırım olarak elde edemediğini ve 5) ROX hizmet 
jetonlarını tutma ve işlemden kaynaklanan diğer tüm risklerin farkında olduklarını anlar. 

Bu Resmi Broşürün güncellenmiş bir sürümü daha sonraki bir tarihte yayınlanabilir. Robotina, bu 
Projenin başarılı bir şekilde geliştirilmesi veya uygulanması konusunda herhangi bir garanti ya da 
temsilde bulunmama ya da bu Teknik Analizde belirtilen herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesini 
ve yasanın ya da başka bir şekilde ima edilen Teknik Analizle ilgili her türlü garantinin feragat 
etmediğini beyan eder. Bu Teknik Analiz, Robotina'ya karşı potansiyel ROX yardımcı belirteç 
tutucusu olarak sizin tarafınızdan yasal olarak bağlayıcı veya uygulanabilir değildir. 
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11SÖZLÜK VE KISALTMALAR

11.1 PROJE 

Robotina
Şirket adı, alan adı ve tescilli markadır. 

Aktif kullanıcı  
Robotina topluluğu içinde aktif olarak işbirliği yapan Robotina Nİ platformunda sunulan Robotina 
hizmetlerinden bir kullanıcıdır. Aktif kullanıcı herhangi bir ROX tutulduğunda koşullu değildir. 

Topluluk 
ROX jetonu sahipleriyle sınırlı olmayan belirli bir Robotina platformunun ürün ve hizmetlerinin 
aktif kullanıcılarından oluşan bir sosyal birimdir. 

Topluluk Satışı / Topluluk Finansı 
Platformda, topluluk tarafından desteklenen bir İlk Para Teklifi (ICO) ile, daha büyük tesisler 
(binalar) için ekipman finansmanı için fonlar yükseltilir. Toplum, bu nedenle, tesiste kazanılan 
tasarrufların çoğunun toplanması temelinde ödüllendirilir. 

Veri satışları 
Platform tarafından toplanan ve işlenen veriler (1) elektrik dağıtıcılarına satılır, böylece müşterileri 
için ihtiyaç duydukları elektrik miktarını daha iyi planlayabilirler, (2) elektrik üreticileri, (3) reklam 
verenler, vb. 

Grup satın alma 
Bir tedarikçinin, minimum sayıda alıcının satın alma işlemini yapması koşuluyla, fiyatların önemli 
ölçüde indirgenmiş ürün ve hizmetleri sunduğu kolektif bir satın almadır. 

Pazaryeri 
Enerji Yönetim Sistemi (EYS), güneş panelleri, elektrik vb. Ürünlerin satıldığı platformda mağaza 
var. 

Katılan Kullanıcı 
Bir kullanıcı platformda aktif olarak katılıyor. 

Güç satış 
Platformun topluluk üyeleri, enerji sağlayıcılarına ve şebeke operatörlerine isteğe bağlı değişken
tüketim sağlayarak güç satacaktır. 

Tüketici Dostu 
Tüketen ve elektrik üreten bir tüketici. 

Ekonomi paylaşımı 
Toplum tabanlı bir çevrimiçi platform tarafından kolaylaştırılan mal ve hizmetlere erişim, erişim 
sağlama veya paylaşma konusunda genellikle eşler arası (EA) tabanlı bir etkinlik olarak tanımlanan 
ekonomik bir modeldir. Dikey entegrasyon Bir şirketin tedarik zincirinin o şirkete ait olduğu bir 
anlaşmadır. 
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11.2 TEKNİK

Çalıştırıcı 
Aktüatör anahtarlamayı açıp kapatabilen bir cihazdır. 

Birleştirici 
Bazı anahtar parametrelerini bir araya getiren (birleştiren) sanal bir yapıdır. Bu ilgi çekicidir ve aynı 
varlık veya şey, parametrelerini aynı anda birkaç toplayıcıya katkıda bulunabilir. 

Robotina’nın güç satış portföyü tipik bir birleştiricidir. 

Enerji Depolama = Pil 
Elektrik enerjisinin depolandığı bir tesis var. 

Bilişsel bilgisayar 
Bilgisayarlı bir modelde insan düşünce süreçlerinin simülasyonu. Yapay zekanın ve sinyal 
işlemenin bilimsel disiplinlerine dayanan teknoloji platformlarını tanımlar. Makine öğrenimini, akıl 
yürütmeyi, doğal dil işlemeyi, konuşma ve nesne tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi, diyalog ve 
anlatı jenerasyonunu kapsar. 

Bulut bilişim 
Bilgi işlem hizmetlerinin (sunucu, depolama, veri tabanları, ağ, yazılım, analiz ve daha fazlası) 
internet üzerinden (“bulut”) sunulması. 

Sayaç 
Sayılan ve aktaran cihaz, elektrik sinyallerine sayılır. 

Dimer 
Işığı azaltan bir cihazdır. 

EEYS 
Ev Enerji Yönetim Sistemi - Evdeki enerji cihazlarıyla ve internet üzerinden bir bulutla iletişim 
kuran merkezi bir birimdir. 

Ek akıllı cihazlar 
EEYS'e bağlanabilen sensör ve aktüatörler. 

EEYS uyumlu cihazlar 
Doğrudan EEYS veya ROBOTINA uygulaması ile iletişim kurabilen sensörler ve aktüatörler inşa 
etmiş cihazlar. 

Algılayıcı 
Sensör, belirli bir durumu (elektrik gücü, su seviyesi, sıcaklık vb.) Elektrik sinyaline aktarabilen bir 
cihazdır. 

Akıllı şehir 
Operasyonel verimliliği artırmak, kamuyla bilgi paylaşmak ve hem devlet hizmetlerinin kalitesini 
hem de vatandaş refahını iyileştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan bir belediyedir. 
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Akıllı ızgara 
Akıllı sayaçlar, akıllı cihazlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimli kaynaklar dahil olmak 
üzere çeşitli operasyonel ve enerji önlemlerini içeren bir elektrik şebekesidir. Elektronik güç 
koşullandırma ve elektrik üretim ve dağıtımı kontrolü akıllı şebekenin önemli yönleridir. 

Akıllı ev 
Cihazların ve cihazların dünyanın herhangi bir yerinden bir mobil veya diğer ağa bağlı cihaz 
kullanarak uzaktan otomatik olarak kontrol edilebileceği uygun bir ev kurulumu. 

Güneş enerjisi 
Elektrik gücü, ışığı (güneş ışınları) elektriğe aktaran güneş hücrelerinden elde edilir. 

11.3 KRİPTO VE ICO

Blochchain 
Şifrelenmiş işlemlerin geçmişini kaydetmek için paylaşılan, değişmez bir defterdir. Güven, hesap 
verebilirlik ve şeffaflık sağlayan yeni nesil işlem uygulamalarını teşvik eder. 

Komisyoncu 
Dış dünya ile ilgilenen (müzakere eden, veri alışverişi yapan) akıllı bir programdır. Makine 
öğreniminin ve yapay zekanın kapsamlı bir şekilde uygulanmasıyla sürekli olarak iyileştirilen çeşitli 
kurallar ve parametrelerden oluşur. 

ICO - İlk Para Teklifi 
Projeler için sermaye kaynağı olabilen kripto para birimi etrafında merkezileştirilmiş bir kitle 
fonlaması aracıdır. 

Zemin 
ROBOTINA ekibi, 10 milyon $ 'dan az yatırım yapıldığında projenin mümkün olmadığını tahmin 
ediyor. ICO sırasında 10 milyon $ yatırım yapılmazsa - akıllı sözleşme otomatik olarak yatırımcılara 
para iade edecek ve proje devam etmeyecektir. 

Saç Kesimi 
ROBOTINA, ICO’da 28.525 milyon $ 'ı yükseltmeyi hedefliyor. Eğer kişi A projeyi 1250 $ (veya 
Ethereum'da eşdeğeri) ile destekliyorsa ve toplam tutar 35 milyon dolar olacaksa, akıllı sözleşme 
kişi A'dan sadece 1018,75 $ (veya Ethereum'da eşdeğeri) kabul edecek ve 231.25 $ 'lık iade 
edecektir. 

Hard Cap 
ROBOTINA ekibi, 28.525 milyon $ 'lık projenin ROBOTINA cihazlarının tedarik edilmesi ve dağıtımı 
ve belirli bir ölçeğin ötesinde bireyler için olası daha düşük hizmet kalitesi nedeniyle yönetilmesi 
çok zor olacağını tahmin etmiştir. Bu yüzden proje 28.525 milyon $ ile sınırlıdır. 28.525 milyon $ 
üzerindeki yatırımcılar saç kesimi olacak. 

Akıllı sözleşme 
Bir sözleşmenin pazarlamasını veya performansını dijital olarak kolaylaştırmaya, doğrulamaya veya 
zorlamaya yönelik bir bilgisayar protokolüdür. Akıllı sözleşmeler, üçüncü taraflar olmadan güvenilir 
işlemlerin yapılmasına izin verir. Bu işlemler izlenebilir ve geri alınamaz 

http://www.robotinaico.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency


WWW.ROBOTINAICO.COM 66

Fayda Jetonu 
Hizmet jetonları, satın alınabilecek servisler veya servis birimleridir. Bu belirteçler, servise erişmek 
için kullanılan UPA anahtarları ile karşılaştırılabilir. Daha önce finanse edilemeyen paylaşılan altyapı 
projelerini finanse etmenin bir yoludur. Bu ekosistemlerin oluşturulmasını sağlamak için jeton 
lansmanları sırasında “kalabalıklar” satışına ek olarak bazı jetonlar “önceden çıkarılmış” olabilir. 

Birikim süresi 
Bir takımın adanmışlığının bir parçası olarak, ICO'da yer alan herkesin ikincil ROX piyasası tam 
olarak geliştirilmeden önce ROX jetonları ile piyasayı taşmasını önlemek için bir yıl boyunca 
jetonları kilitlenir. 

11.4 KISALTMALAR LİSTESİ

YZ (AI) - Yapay Zeka 
UPA (API) - Uygulama Programı Arayüzü 
BB (B2B) - İşten işe 
Mİ (B2C) - Müşteriden İşe 
BYS (BMS) - Bina Yönetim Sistemi 
BOS (COS) - Bilişsel Optimizasyon Sistemi 
TTY (DSM) - Talep Tarafı Yönetimi 
EV (EE) - Enerji Verimliliği 
EYS (EMS) - Enerji Yönetim Sistemi 
ESŞ (ESCO) - Enerji Servis Şirketi 
AT (FD) - Arıza Tespiti 
EEYS (HEMS) - Ev Enerji Yönetim Sistemi 
HIQ - Ev otomasyonu için bir cihaz ve yazılım sistemi 
HW - Donanım 
Nİ (IoT) - Nesnelerin İnterneti 
ICO - İlk Para Teklifi 
AİS (NOC) - Ağ İşletim Sistemi 
Ç-Ç (O2O) - Çevrimiçinden Çevrimdışına 
Pİ (P2B) - Platformdan İşe 
EA (P2P) - Eşler Arası 
PMD (PLC) - Programlanabilir Mantık Denetleyici 
GP (PP) - Güç Platformu 
PV - Fotovoltaik 
KG (QA) - Kalite Güvencesi 
Ar-Ge - Araştırma ve Geliştirme 
YG (ROI) - Yatırımın Geri Dönüşü 
ROX - Robotina Fayda Jetonu 
Saas - Hizmet Olarak Yazılım 
SW - Yazılım 
SES (VPP) - Sanal Enerji Santrali 
SESHF (VPPPF) - Sanal Enerji Santrali Havuz Fonu 
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BU ELEKTRİK

(D)EVRİMİNE
KATILMAK İÇİN ROX'UNUZU
ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

ROX JETONLARININ ÖN SATIŞI 21 ŞUBATTA BAŞIYOR VE
ICO İSE 21 MARTTA BAŞLIYOR. 

CEO, DEVID PALČIČ
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