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Ve fiskálním roce 2017 upevnil Siemens 
svou pozici v oblasti softwarových řešení 
a digitálních služeb. Tržby v těchto oborech 
vzrostly oproti roku 2016 o 20 % na 5,2 mi-
liardy eur. Z toho 4 miliardy eur připada-
jí na software a 1,2 miliardy eur na digitál-
ní služby.

Firma chce urychlit inovace, a proto ve fis-
kálním roce 2018 ještě zvýší své výdaje na 
výzkum ze zhruba 5,2 miliardy eur ve fiskál-
ním roce 2017 na více než 5,6 miliardy eur 
v roce letošním. Ve výzkumu a vývoji pracu-
je celkem 40 000 zaměstnanců. Vývojové ak-
tivity společnosti Siemens dokládá i celkem 
63 000 patentů.

Na akci Innovation Daly – v soutěži Vý-
zkumníci roku 2017 – společnost Siemens 
ocenila třináct výzkumníků firmy a externích 
vědců. Vědci z Německa, Rakouska, USA 
a Dánska registrovali celkem 1 297 vynále-
zů, z nichž 920 bylo patentováno. Mezi le-
tošními vítězi jsou tři týmy, což dokazuje, 
že inovace jsou v současné době většinou 
výsledkem společného úsilí. Vynálezy oce-
něných výzkumníků se zaměřují na rozma-
nité obory, od digitální napájecí sítě zítřka 
až po zařízení, která podstatně zdokonalí 
diagnostiku v medicíně, či proudové kolek-
tory pro elektrický pohon konvenčních ná-
kladních aut.

Digitalizace

Digitalizace byla představena jako důleži-
tý obor společnosti Siemens. Společnost ote-
vřela v sedmnácti zemích světa dvacet center 
pro aplikaci cloudového systému MindSphe-
re. Jednotlivá centra se zaměřují na konkrét-
ní odvětví, v nichž Siemens působí. Cloudo-
vý operační systém MindSphere je platfor-
ma nabízená jako služba (PaaS – Plaform as 
a Service), která umožňuje vyvíjet digitální 
řešení a služby. Nesmírná množství dat ge-
nerovaných zařízeními, provozy nebo roz-
sáhlými infrastrukturami jsou v MindSphe-
re rychle a efektivně shromažďována a ana-
lyzována tak, aby je bylo možné využívat 
k optimalizaci.

Klíčové technické směry

Technický ředitel společnosti Siemens 
Roland Busch představil na akci Siemens 
Innovation Day nejdůležitější technické 
oblasti, tzv. CTT (Corporate Core Technolo-
gies), které zaručí dlouhodobý úspěch spo-
lečnosti a jejích zákazníků. Na CCT bylo 

Siemens Innovation Day

vyčleněno asi 500 milionů eur z výdajů spo-
lečnosti.

Aditivní výroba
Siemens je jak uživatelem, tak i dodava-

telem zařízení pro aditivní výrobu. Jako do-
davatel pokrývá celý digitální řetězec, od 

softwaru PLM pro 3D tisk po pokročilé si-
mulační nástroje, inženýrské služby a reali-
zaci 3D tisku.

Autonomní robotika
Společnost Siemens dodává robotická 

manipulační řešení a autonomně vedená vo-
zidla. Na vývoji autonomních systémů spo-
lupracuje s univerzitami a výrobci v Evro-
pě a v USA.

Blockchain 
Výzkum společnosti Siemens se zamě-

řuje na finanční a právní transakce peer-to-
-peer v decentralizovaných databázích pře-
sahujících hranice korporací. Vyvíjená řešení 
se uplatní mimo jiné při obchodování s elek-
třinou na složitých trzích nebo při digitálním 
poskytování služeb.

Propojená (e)mobilita
Společnost Siemens poskytuje integro-

vané a udržitelné systémy pro řízení dopra-
vy. Cílem je zahrnout inteligentní systémy 
do nových internetových struktur a propojit 

různé zdroje informací. Nadále zkoumá bu-
doucí komunikační technologie a síťové ar-
chitektury.

Konektivita 
Inteligentní propojení systémů a kompo-

nent neboli internet věcí (IoT) je pro společ-
nost Siemens důležitým nástrojem digitali-
zace. Digitalizace a konektivita jsou zásadní 
pro její úspěch v oblasti automatizace proce-
sů, výroby a energetiky.

Budoucnost automatizace
V automatizaci využívá Siemens kombi-

naci nejnovějších technologií, jako je umělá 
inteligence, průmyslový internet věcí a digi-
tální dvojčata. Zaměřuje se na inteligentní 
funkce zařízení, použití otevřených, prefab-
rikovaných modulárních jednotek a na ope-
rační systémy založené na cloudu.

Materiály
Rovněž vyvíjí kovové slitiny, ochranné ná-

těry, vyztužené plasty a izolační pryskyřice 
pro turbíny, motory a generátory, ale i soft-
ware a zařízení pro navrhování specifických 
materiálů, včetně programů pro 3D tisk.

Výkonová elektronika
Při neustálém rozvoji internetu věcí je stá-

le důležitější co nejvýkonnější elektronika. 
Snahy společnosti Siemens se soustřeďují na 
funkční integraci, flexibilní modulární a šká-
lovatelné architektury a inteligentní softwaro-
vě vymezené převodové systémy.

Simulace a digitální dvojče
Společnost Siemens dodává nástroje pro 

vytváření a používání digitálních dvojčat za-
řízení. Koncepce digitálního dvojčete jako 
ústřední prvek digitalizace umožňuje systé-
mům sledovat svůj vlastní stav a simulovat 
budoucí chování v reálném čase a dává mož-
nost efektivně projektovat a zkracovat návr-
hové cykly.

Kybernetická bezpečnost
Siemens provozuje tři centra pro kyber-

netickou bezpečnost a poskytuje zákazní-
kům bezpečné produkty a systémy. Moni-
toruje své vlastní systémy a zajišťuje služby 
kybernetické bezpečnosti pro provozovatele 
elektrických přenosových sítí a pro ochranu 
tomografů a dalších zobrazovacích produk-
tů před viry.

Analýza dat a umělá inteligence
Analýzy rozsáhlých dat pomocí nástrojů 

umělé inteligence využívá Siemens v mnoha 
oblastech např. k vytváření digitálních plat-
forem pro výrobní provozy apod.

Jakými směry se bude ubírat výzkum a vývoj společnosti Siemens a jakou inovační stra-
tegii zvolí pro příští roky, to se mohly dovědět dvě stovky investorů, novinářů a dalších 
vlivných lidí v prosinci v Mnichově na akci nazvané Innovation Day. 

Obr. 1. Technický ředitel společnosti Siemens 
Roland Busch představil klíčové technické 
obory firmy
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Distribuované energetické systémy
Na dvou případových studiích byly před-

staveny služby společnosti Siemens v ener-
getice. Pro nový informační systém finského 
provozovatele přenosové soustavy Fingrid 
dodal Siemens dva nástroje pro správu a ana-
lýzu sítí, a to PS ODMS pro správu modelů 
a PSS E pro správu sítě a simulace.

Dánský provozovatel elektrické sítě NRGi 
využívá systém EnergyIP společnosti Siemens 

ke sběru a zpracování dat z inteligentních mě-
řičů. Provozovatel tak může měnit funkce mě-
řičů i správy sítě, aniž by navštívil domácnosti.

 
Ukládání energie

Společnost Siemens se zaměřuje na tři 
hlavní oblasti technologií skladování energie: 
přeměnu vody na kyslík a vodík (PEM elek-
trolýza), elektrolýzu oxidu uhelnatého a pře-
vod dusíku a vodíku na čpavek.

Průmyslový software
Siemens má nyní silnou pozici v oboru 

průmyslového softwaru a jeho odborníci pra-
cují na projektech a vytvářejí inovativní soft-
ware pro digitalizaci. Různé typy průmyslo-
vého softwaru řeší různé úlohy v podnicích 
a efektivně využívají synergii a brání dupli-
citní práci.

(ev)

Mladé firmy, start-upy, mají ohromný ino-
vační potenciál. Naproti tomu mívají jen ome-
zené finanční i personální možnosti. To jim 
sice dává velkou flexibilitu, ale také limituje 
možnosti jejich marketingu.

Mezinárodní veletrh obrábění Metav, který 
se bude konat v Düsseldorfu ve dnech 20. až 
24. února 2018 (www.metav.com), proto po-
prvé nabízí těmto firmám možnost prezen-
tovat se ve společném stánku. „Máme velmi 
dobré ohlasy z veletrhu EMO v Hannove-
ru,“ říká Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředi-
tel Asociace německých výrobců obráběcích 
strojů VDW. Cílem jejího projektu je umož-
nit začínajícím firmám, aby se představily po-
tenciálním investorům.

Společně s německým federálním minis-
terstvem průmyslu a energetiky nabízí VDW 
na veletrhu Metav německým inovátorům 
možnost podílet se na společném stánku. 
Start-upům tak bude poskytnuta marketin-
gová podpora, která jim pomůže prezentovat 
se na významném mezinárodním veletrhu 
nejen před německými odborníky, ale i před 
zahraničními firmami. Cílem je podpořit ně-
mecký export v této oblasti. Ministerstvo do 
podpory start-upů každoročně investuje až 
2,5 milionu eur. 

Vyplatí se to? Stylianos Chiotellis z firmy 
Factor-E-Analytics GmbH z Berlína je pře-
svědčen, že ano: „Balíček podpory má vel-

Německé strojírenství sází na inovace
mi dobře strukturovaný koncept a umožňuje 
mladým firmám účastnit se na významných 
mezinárodních veletrzích. Tím získají vel-
mi rychle množství mezinárodních kontaktů 

s potenciálními zákazníky.“ Jeho firma, kte-
rá bude jedním z vystavovatelů ve společném 
stánku, nabízí softwarová řešení pro propoje-
ní výrobních strojů, bez ohledu na jejich stáří 
a výrobce, s cílem sbírat a ukládat informa-
ce o jejich spotřebě a tak diagnostikovat pří-
padné problémy.

Ani Martin Plutz z firmy Oculavis GmbH, 
sídlící v Cáchách, která dodává řešení pro dál-

kový přístup ke strojům a zařízením s využitím 
mobilních zařízení, jako jsou chytré brýle, te-
lefony a tablety, nešetří chválou: „Již jsme se 
díky podpůrnému programu účastnili jedno-

ho mezinárodního veletrhu a zís-
kali jsme zde za rozumné nákla-
dy cenné kontakty. Byl to pro nás 
vynikající úspěch, a proto jsme 
se rozhodli zúčastnit se za podob-
ných podmínek společného stán-
ku start-upů na veletrhu Metav.“

Společný stánek start-upů na 
veletrhu Metav je určen výhradně 
německým firmám, které nejsou 
starší než deset let, jejich obrat je 
do 10 milionů eur, veletrhu Me-
tav se ještě neúčastnily a nabíze-
jí inovace v oblasti výrobků, ří-
zení procesů nebo služeb. Těmto 
firmám je z programu hrazeno 
60 % nákladů na výstavní plo-
chu a stavbu stánku. 

Potenciálními návštěvníky stánku jsou 
techničtí nadšenci, kteří se zajímají o inova-
ce v oboru obrábění, a investoři, kteří chtějí 
do start-upu vložit své peníze. Ideální je, když 
jsou obě role propojeny v jedné osobě.
[Tiskové informace veletrhu METAV a VDW, 
prosinec 2017.] (Foto: Messe Düsseldorf/ctillmann)

Petr Bartošík

Obr. 1. Innovations Made in Germany: účast ve společném 
stánku umožňuje mladým firmám uspět na trhu
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