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Preverite, kateri primeri uporabe se najpogosteje zahtevajo, in jih primerjajte z razmerjem primerov 
uporabe, ki se dejansko izvedejo. Analizirali smo vse zahteve, ki smo jih prejeli 
v zadnjih treh letih (levi graf označuje odstotni delež zahtev za primere uporabe), in povzeli 
vse projekte, ki so se dejansko izvedli (desni graf označuje odstotni delež izvedenih primerov uporabe), da 
bi primerjali, kaj se je zahtevalo in kaj je dejansko postalo sestavni del projekta.

Kdo v podjetju spodbuja in usmerja industrĳsko 
digitalno preobrazbo?

Spodaj smo našteli 10 najpomembnejših nazivov delovnih mest ljudi, ki spodbujajo razpravo
o projektu digitalizacĳe s storitvami sledenja v zaprtih prostorih. Kako smo pridobili podatke? Zbrali smo 
vse e-poštne naslove ljudi, ki so se v zadnjih treh letih obrnili na nas, nato smo preverili njihove podatke 
v storitvi LinkedIn in razvrstili ljudi po nazivih njihovih delovnih mest. 

INDUSTRĲA 4.0     

Pričakovanja v primerjavi z resničnostjo
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Katere so najpogostejše zahteve za storitve sledenja v zaprtih 
prostorih? In katere storitve se dejansko izvedejo?
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Kateri primeri uporabe zagotavljajo donosnost naložbe v 
industrĳi?

14 1
Primer uporabe: eKanban
Področje: avtomobilizem
Izvedba: CEIT

mesecev za povračilo naložbe zaposleni na izmeno manj, ker je manj rutins-
kega dela

Primer uporabe: pretok materialov
Področje: avtomobilizem
Izvedba: IBCS Hungary

50% 15% 
krajši čas dobave
(s šestih na tri ure)

manj zaposlenih, ker je manj rutinskega 
dela

100% 3D
Primer uporabe: vodenje kakovosti
Področje: proizvodna dejavnost
Izvedba: QUALIGON

izdelkov z dejanskimi podatki
o kakovosti in posodobitvami stanj 

podatki o lokacĳi (os z)

10% 20% 
krajše opravljene razdalje zaradi 
optimizirane navigacĳe viličarjev

izboljšana uporaba skladišč

47% 81% 
Primer uporabe: varnost zaposlenih
Področje: energetika
Izvedba: Proietti Tech

hitrejši dostop do poškodovanih oseb 
(povprečno)

manj nepooblaščenih dostopov do 
območĳ

Primer uporabe: sledenje vozilom
Področje: avtomobilizem
Izvedba: CEIT

19% 19% 
Primer uporabe: sledenje viličarjem
Področje: živila/pĳače
Izvedba: ICZ

izboljšana uporaba skladišč boljša razpoložljivost sistema v primerjavi
z RFID (UWB: 99 % v primerjavi z RFID: 80 %)

11 4
Primer uporabe: pretok materialov
Področje: kabliranje   
Izvedba: Mazny projects

mesecev za povračilo naložbe meseci uvajanja

Primer uporabe: varnost zaposlenih
Področje: nafta in zemeljski plin   
Izvedba: ConnectUs Services

10-krat 1 
krajši čas zbiranja
(s 120 minut na 12 minut)

sekunda za zagotovitev evakuacĳskih seznamov 
(z 8 minut na 1 sekundo)

Kakšen je običajen časovni okvir za projekte digitalizacĳe s sledenjem 
v zaprtih prostorih? 

izvedba projekta vzdrževanje in podpora

zbiranje podatkov za projekt
(tehničnih in poslovnih) končni proračunpregledovanje

delovne lokacĳe

usposabljanje
odkrivanje nadaljnjih
primerov uporabe, ki
uporabljajo isto 
nfrastrukturo

presojanje o
ustreznosti projekta

načrt za sistem za
določanje položaja
v realnem času

predstavitev/poskusocena proračuna

zbiranje podatkov za projekt, načrt in predstavitev projekta izvedba proaktivno delovanje in načrti za prihodnost

1—2 meseca 1—3 meseca

Več o navedenih primerih uporabe na spletnem mestu www.sewio.net


