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Zobacz, o jakie przypadki użycia klienci pytają najczęściej i porównaj je z odsetkiem przypadków użycia 
faktycznie zrealizowanych. Przeanalizowaliśmy wszystkie zapytania, jakie otrzymaliśmy 
w ciągu ostatnich trzech lat (lewy wykres pokazuje odsetek zapytań o przypadki) i podsumowaliśmy 
wszystkie projekty, jakie zostały faktycznie zrealizowane (prawy wykres pokazuje odsetek zrealizowanych 
przypadków użycia), aby porównać to, co znalazło się w zapytaniach, z tym, 
co naprawdę trafiło do projektów.

Kto w firmie jest motorem branżowej transformacji 
cyfrowej?

To 10 najczęściej wymienianych stanowisk pracy; te osoby inicjują dyskusje na temat projektu cyfryzacji 
z wykorzystaniem usług śledzenia wewnętrznego. W jaki sposób pozyskaliśmy te dane? Zebraliśmy 
wszystkie adresy e-mail osób, które skontaktowały się z nami w ciągu ostatnich trzech lat i 
sprawdziliśmy w serwisie LinkedIn, jakie są nazwy ich stanowiska pracy i pogrupowaliśmy je. 
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Oczekiwania a rzeczywistość
  

 
 

Kierownik projektu

Dyrektor wykonawczy

Dyrektor ds. technologii

Dyrektor zarządzający

Menedżer ds. rozwoju działalności

Analityk

Właściciel

Główny specjalista ds. informatyki

Menedżer ds. informatyki
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Jakie są najczęściej spotykane zapytania dotyczące usług śledzenia 
wewnętrznego? A jakie usługi są rzeczywiście realizowane?

Drony

Statki

Bezpieczeństwo
pracowników

Przepływ mienia/
materiałów/
produktów 

Śledzenie wózków
widłowych/floty

Badania

Śledzenie narzędzi

Kompletacja +
rzeczywistość
rozszerzona

1.4%

1.1%

36.2%

25%

23.2%

8.3%

3.3%

1.4%

W zapytaniu Zrealizowano

N/A

N/A

24.3%

40.5%

18.9%

8.1%

2.7%

2.7%

Które przypadki użycia zapewniają udokumentowany 
zwrot z inwestycji w sektorze przemysłowym?

14 1
Przypadek użycia: eKanban
Branża: motoryzacyjna 
Realizacja: CEIT

zwrot kosztów: liczba miesięcy liczba pracowników na zmianie
skierowanych do mniej rutynowych prac

Przypadek użycia: przepływ materiałów
Branża: motoryzacyjna 
Realizacja: IBCS Hungary

50% 15% 
krótszy czas realizacji
(z 6 do 3 godzin)

liczba pracowników skierowanych do 
mniej rutynowych prac

100% 3D
Przypadek użycia: zarządzanie jakością
Branża: produkcja 
Realizacja: QUALIGON

odsetek produktów z rzeczywistą 
aktualizacją danych nt. jakości i 
stanu 

dane lokalizacji (oś Z)

10% 20% 
pokonywanie mniejszych odległości 
przypisywane zoptymalizowanej 
nawigacji wózków widłowych

poprawa wykorzystania
powierzchni magazynowej

47% 81% 
Przypadek użycia: bezpieczeństwo 
pracowników
Branża: energetyka
Realizacja: Proietti Tech

szybsze dotarcie do poszkodowanych 
(średnio)

mniej przypadków nieautoryzowanego 
dostępu do stref

Przypadek użycia: śledzenie floty
Branża: motoryzacyjna 
Realizacja: CEIT 

19% 19% 
Przypadek użycia: śledzenie 
wózków widłowych
Branża: żywność/napoje
Realizacja: ICZ  

poprawa wykorzystania
powierzchni magazynowej

poprawa czasu pracy w porównaniu z RFID 
(UWB: 99% a RFID: 80%)

11 4
Przypadek użycia: przepływ materiałów 
Branża: okablowanie  
Realizacja: Mazny projects 

zwrot kosztów: liczba miesięcy czas wdrożenia w miesiącach

Przypadek użycia: bezpieczeństwo 
pracowników
Branża: ropa i gaz  
Realizacja: ConnectUs Services 

10× 1 
krótszy czas zakończenia zbiórki
(z 120 minut do 12 minut)

lista ewakuacyjna dostępna po upływie sekund 
(z 8 minut do 1 sekundy)

Jaki jest typowy harmonogram projektów cyfryzacji związanych ze 
śledzeniem wewnętrznym? 

Realizacja
projektu

Serwisowanie
i pomoc techniczna

Przygotowanie projektu
(techniczne i ekonomiczne)

Ostateczny
budżet

Wizja lokalna

Szkolenie
Identyfikacja dalszych
przypadków użycia
wykorzystujących tę samą
infrastrukturę

Kwalifikacja
projektu

Projekt systemu
do śledzenia
pracowników 
w czasie
rzeczywistym

Demonstracja/
wdrożenie pilotażowe

Oszacowanie
budżetu

Przygotowanie projektu, projektowanie i demonstracja Wdrożenie Serwisowanie aktywne i plany na przyszłość

1—2 miesięcy 1—3 miesięcy

Więcej informacji na temat tych przypadków użycia w witrynie www.sewio.net


