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Podívejte se které případy užití jsou nejčastěji vyžadovány ve srovnání s tím, které jsou skutečně 
dokončeny. Zanalyzovali jsme všecky požadavky, které jsme obdrželi během posledních tří let (levý graf 
ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých typů požadavků) a použili jsme je ve srovnání s projekty 
které byly dokončeny (pravý graf ukazuje procentuální zastoupení typů projektů které byli dokončeny).

Kdo ve firmách zavádí průmyslovou digitální 
transformaci?

Graf zobrazuje 10 nejčastějších pracovních pozic lidí kteří poptávají digitalizaci v průmyslu za použití 
lokalizačních systémů. Jak jsme tato data získali? Sesbírali jsme emailové adresy všech lidí, kteří nás ve 
věci digitalizace za poslední tři roky kontaktovali a s pomocí automatizace jsme z LinkedIn získali názvy 
jejich pracovních pozic. Data jsme vyčistili a utřídili do skupin.
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Očekávání vs. Realita
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Jaké aplikace technologie sledování jsou nejčastěji požadovány 
ve srovnání s těmi, které jsou nakonec realizovány?

Drony

Lodě

Bezpečnost
zaměstnanců

Sledování toku
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Sledování
manipulační
techniky

Výzkum 

Sledování
nástrojů

Vybírání a
rozšířená realita
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Které aplikace v reálném světě přináší rychlou návratnost investice?

14 1
Aplikace: eKanban
Vertikála: Automobilový průmysl 
Dodáno: CEIT

měsíců návratnosti investice zaměstnanec za směnu ušetřen
pro méně rutinní činnost 

Aplikace: Tok materiálu 
Vertikála: Automobilový průmysl
Dodáno: IBCS Hungary

50% 15% 
zkrácený lead time
(ze 6 hodin na 3 hodiny)

zaměstnanců ušetřeno pro
méně rutinní činnost

100% 3D
Aplikace: Management kvality 
Vertikála: Výroba 
Dodáno: QUALIGON

produktů se skutečným ověřením 
kvality 

lokace produktů v reálném čase

10% 20% 
méně naježděné vzdálenosti
manipulační techniky 

zvýšení využitelnosti plochy 
skladu

47% 81% 
Aplikace: Bezpečnost zaměstnanců
Vertikála: Energetika 
Dodáno: Proietti Tech

rychlejší dojez ke zraněnému
(v průměru)

méně neautorizovaných 
přístupů

Aplikace: Sledování manipulační
techniky
Vertikála: Automobilový průmysl
Dodáno: CEIT 

19% 19% 
Aplikace: Sledování manipulační
techniky
Vertikála: Pivovarnictví 
Dodáno: ICZ 

zvýšení využitelnosti plochy 
skladu

zlepšená dostupnost systému
(UWB: 99% vs. RFID: 80%)

11 4
Aplikace: Tok materiálu 
Vertikála: Kabelovna
Dodáno: Mazny projects 

měsíců návratnosti investice měsíce pro dodání systému 

Aplikace: Bezpečnost zaměstnanců 
Vertikála: Rafinerie  
Dodáno: ConnectUs Services 

10× 1 
rychlejší čas dokončení evakuace
(ze 120 minut na 12 minut)

sekunda k dodání evakuačních listů
(z 8 minut na jednu sekundu)

Jak dlouho proces digitalizace trvá a které kroky vedou k úspěšnému 
projektu? 

Implementace
projektu 

Údržba a
servis 

Technické a obchodní
aspekty projektu 

Finální
rozpočet Prohlídka

lokace 

Školení 
Identifikace budoucích
aplikací s využitím stávající
infrastruktury

Kvalifikace
projektu 

Design
systému

Demonstrace/
Pilot

Odhad finanční
náročnosti 

Plánování, design projektu a demonstrace Implementace Aktivní podpora a budoucí rozšíření

1—2 měsíce 1—3 měsíce

Více detailů o jednotlivých projektech naleznete na www.sewio.net


