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Trusted partner for your Digital Journey

Cíle implementace Industry 4.0 se mohou v každé společnosti lišit. Liší se v závislosti na povaze výroby, 
aktuálních požadavcích na změnu nebo stavu odvětví. Dílčím cílem může být zavedení prediktivní údržby, 
která zvýší tok výroby a prodlouží životnost strojů. Vzájemná komunikace v databázi „stroj - člověk – 
znalosti“ může zvýšit efektivitu pracovníků, kteří se podílejí na údržbě.

Termín Industry 4.0 / IOT je spojen s nevyčerpatelným počtem trendů, technologií a dalších témat. Bez 
řádného pokrytí všech oblastí bude digitalizace pouze částečná, neúplná, pokud jde o dosažení 
zamýšlených cílů a přínosů.

Existují však oblasti, v nichž lze v krátkodobém horizontu nalézt účinná řešení. A považujeme je za velmi 
zajímavá a prioritní a strategii digitalizace průmyslu.

Celková vize společnosti je zásadní, včetně toho, čeho chce dosáhnout přechodem na Industry 4.0.

Atos díky své široké mezinárodní základně specialistů, dlouhodobé spolupráce na projektech v oblasti 
výroby je schopen nabídnout svým zákazníkům široké portfolio služeb s cílem zajištění potřeb zákazníka, 
od realizace konzultačních projektů po vývoj a dodávku specifických řešení, včetně zastřešení systémové 
integrace a dílčích partnerů (i existujících).



 

 
 

 
 

  

 

Trusted partner for your Digital Journey

Portfolio rámec v oblasti Atos Digital Industry

•   Identifikace praktických řešení (Win-Win řešení), nové technologie s cílem dosažení cílů s měřitelnou 
hodnotou
•   Příprava pragmatického a pružného plánu transformace včetně vazby na obchodní případy – business 
case, s cílem naplánování potřebných investic
•   Tzv. „think laby“, identifikace inovativních řešení pro klíčové výzvy
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•   Konzultační, implementační a integrační služby v rámci podpory a harmonizace klíčových procesů v 
oblasti návrhu produktů, automatizace výroby, výrobních operací a údržby

•   Podpora migračních aktivit, rozvoje existujících systémových platforem, integrace heterogenního 
aplikačního prostředí

•   Rozšíření výrobního/prodejního prostředí o senzory, vzájemné propojení na podnikové systémy s využitím 
pokročilé analýzy dat

•   Realizace řešení s cílem hledaná optimalizace procesů, výrobních a režijních nákladů, podpoře ekologicky-
-hospodárného provozu

•   Intenzivní spolupráce se zákazníkem s cílem identifikace a návrhu nových modelů, strategií pro rozvoj 
obchodních aktivit zákazníka

•   Implementace / integrace moderních řešení a aktuálních trendů v oblasti podpory koncových zákazníků, 
včetně realizace kontaktních míst, podpora obchodních aktivit, včetně CRM systémů apod., zároveň podpora 
poprodejního servisu a údržby.

•   Návrh a implementace integrace dílčích systémů a platforem s cílem vytvoření „propojených“ služeb s 
cílem sdílení dat a jejich průběžné vyhodnocování v čase
•   Implementace „chytrých“ modelů v oblastech logistiky, zásobování s cílem zvýšení efektivity v doplňování 
skladů apod.
•   Návrh možností povýšení výsledných produktů o další prvky IoT s cílem komunikace produktů se 
systémy koncového zákazníka, výrobce apod.

•   Ochrana před kybernetickým útokem v IT, zařízeních, sítích a zařízeních

•   Vyhodnocení provozní odolnosti a dodržování předpisů (např. GDPR)

•   „Specializované bezpečnostní služby v oblasti výroby zařízení a řešení OT / IoT s podporou škálování 
systémů, „Smart továren“
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•   Realizace „na míru šitých“ služeb v oblasti „řízených služeb“ pro komplexní zajištění ucelené provozní 
infrastruktury podniku

•   Řízené služby pro výrobu jako v oblasti OT (operational network), tak i ve IT oblasti se zajištěním potřebné 
míry flexibility dle potřeba zákazníka
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