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podnikání

Nákupy bez emocí

Internet věcí a metody prediktivní údržby 
přinesou do světa výrobních podniků zce-
la novou obchodní situaci, kdy je na straně 
nakupujícího i prodávajícího stroj. Podobně 
jako v současnosti automatizované burzovní 
systémy budou se i výrobní roboty a další za-

řízení nebo třeba domácí spotřebiče rozhodo-
vat na základě inteligentních, učících se algo-
ritmů. Při nákupu strojů nepůjde o emoce, ale 
o zvážení parametrů, jako jsou cena, čas, spo-
lehlivost dodávky nebo zkušenosti s kvalitou.

Nová průmyslová revoluce nespočívá ve 
strojích ani v dílčích softwarových systé-
mech, které je řídí, ale především v možnos-

tech integrace jednotlivých systémů pro mar-
keting, obchod, zásobování, řízení výroby, lo-
gistiku či servis. Pouze souhra všech prvků 
výrobního řetězce řízená vysoce inteligentní-
mi systémy přinese skutečnou automatizaci 
a konkurenční výhodu.

Peter Slávik, Sprinx Systems

Agentura Frost & Sullivan, zabývající se 
analýzami a průzkumy trhu, vyhlásila ABB 
společností roku 2017 (Frost & Sullivan 2017 
Company of the Year) za inovace představo-
vané distribuovanými řídicími systémy (DCS) 
a jejich dopadem na efektivitu podniků zá-
kazníků. Ocenění je uznáním postavení ABB 
v oblasti digitalizace výroby v porovnání ne-
jen s jinými dodavateli průmyslové automati-
zace, ale také s obdobnými společnostmi pů-
sobícími mimo průmyslovou sféru. Ocenění 
současně vyzdvihuje schopnost ABB napl-
ňovat potřeby zákazníků v obtížných tržních 
podmínkách a v době, kdy výrobní prostřed-
ky zpracovatelských odvětví i energetiky do-
sahují nebývalé složitosti a rozsahu.

Agentura Frost & Sullivan uvádí, že spo-
lečnost ABB dosáhla v roce 2016 v oblasti 
DCS pro energetiku tržního podílu 20,5 %. 
Poznamenává, že dva nejbližší konkurenti 
ABB mají tržní podíly 15,2 a 14,5 %. „ABB 
je bezpochyby lídrem trhu DCS pro koncové 
zákazníky v celém energetickém segmentu,“ 
uvádí zpráva Frost & Sullivan. „ABB má nej-
lepší a nejširší sortiment DCS na celém trhu 
průmyslové automatizace – nabízí řídicí sys-
témy ABB Ability System 800xA, ABB Abi-
lity Symphony Plus, Freelance a Compact 
Product Suite.“

ABB získala od společnosti Frost & Sullivan 
ocenění společnost roku 2017 

Agentura Frost & Sullivan připisuje úspěch 
společnosti ABB její schopnosti rychle reago-
vat na trendy trhu a vyvíjet DCS určená pro 
konkrétní odvětví. Tyto skutečnosti společ-
nosti ABB umožnily, podle názoru agentury 
Frost & Sullivan, udržet si náskok před kon-
kurencí a vedoucí postavení na trhu DCS. 

Zpráva zmíněné agentury rovněž oceňu-
je platformu ABB Ability™, představenou 
v roce 2017, zejména její schopnost posky-
tovat soubornou a jednotnou nabídku digitál-
ních výrobků, systémů, řešení a služeb pro 
různá odvětví. Přednosti systémů ABB umoc-
ňuje jejich schopnost samostatně se učit, sbí-
rat více dat a sbírat je lépe než konkurenční 
systémy. Právě to podle agentury Frost & Su-
llivan odlišuje ABB od ostatních.

Zpráva se pochvalně zmiňuje také o stře-
discích ABB Ability Collaborative Opera-
tions. Tato střediska pomáhají zákazníkům 
ABB zvyšovat produktivitu tím, že umožňují 
jejich okamžité a nepřetržité propojení s od-
borníky z ABB, kteří jsou díky systémům dál-
kové diagnostiky a analýzy schopni řešit pro-
blémy dříve, než vyústí v poruchu. Pochvalu 
si vysloužil také servis ABB poskytovaný po 
celý životní cyklus výrobků a řešení, který co 
nejvíce prodlužuje životnost investic zákaz-
níků, a Value Provider Program, jenž konco-

vým uživatelům zajišťuje lokální dostupnost 
partnerů ABB.

Agentura vysoce ocenila i postavení ABB 
jako jedné z pouhých dvou společností schop-
ných zastávat pozici hlavního dodavatele pro 
automatizaci, energetiku a informační systé-
my. U nových projektů tyto služby snižují ná-
klady, zkracují dobu realizace a zjednodušují 
řízení rizik, neboť za vše nese odpovědnost 
jediný subjekt. Využití zde nacházejí takové 
inovace, jako jsou cloudové inženýrství nebo 
konfigurovatelné kanály I/O, které oddělují 
návrh softwaru od návrhu hardwaru, urych-
lují realizaci a minimalizují vliv změn v poz-
dějších fázích návrhu.

Udělenou cenou agentura rovněž oceňuje 
skutečnost, že společnost ABB začala – rych-
leji než jiní dodavatelé automatizačních řeše-
ní – investovat do start-upů, přičemž jejím cí-
lem je podporovat inovace a rychlejší růst di-
gitální nabídky. Nepřehlédnuto nezůstalo ani 
partnerství mezi společnostmi ABB a Micro-
soft, oznámené v říjnu 2016, které agentura 
označila za další způsob, jakým jde ABB pří-
kladem při podpoře širšího sortimentu aplika-
cí ve snaze dosáhnout znamenitých výsledků 
v oblasti digitalizace.
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