
13AUTOMA 3/2021

téma

je proto třeba vzít v úvahu i zabezpečení dat 
a komunikací – kybernetickou bezpečnost.

Z hlediska informatiky nabízí cloud ve 
srovnání s podnikovými servery a aplikacemi 
on-premise významné úspory. Není třeba pla-
tit trvalé licence, uživatel platí jen za datový 
prostor a za služby, které využívá. Dokud však 
provozní riziko spojené s vystavením provozu 
prostředí cloudu nebude vyváženo hodnotou 
vytvořenou cloudovými službami, zůstane vy-
užití cloudu pro provozní aplikace jen okrajové.

Jaké jsou hlavní argumenty pro hostová-
ní digitálního dvojčete v cloudu? Uveďme ty 
nejdůležitější:
– dokáže zapojit lidi a aplikace mimo hra-

nice firmy, např. přizvat odborníky při od-
straňování závad a zvyšování efektivity zá-
vodu – odborníci mají stejný přehled, jako 
by byli přítomní na místě,

– umožňuje digitálním dvojčatům přihlásit se 
k odběru externích datových kanálů, které 
mohou zjemnit jejich rozlišení,

– umožňuje odborníkům vzdálený přístup 
k analytickým funkcím,

– umožňuje experimentovat a rychle imple-
mentovat nová řešení,

– usnadňuje změny a aktualizace a výrazně 
snižuje náklady na infrastrukturu,

– snižuje náklady na ukončení provozu dvoj-
čete: nefunguje-li řešení podle očekávání, 
často je možné je v cloudu vypnout s ma-
lými nebo nulovými průběžnými náklady.
Celkově lze konstatovat, že možnost vy-

užívat širší fond znalostí v cloudu a tím 
doplnit a prohloubit digitální dvojče bude 
mít v budoucnu stále větší hodnotu. Rizika 
lze omezit organizačními opatřeními, za-
vedením pravidel kybernetické bezpečnos-

ti a využíváním lokalizovaných provozních 
aplikací pro kritické procesy a bezpečnost-
ní funkce.

Závěr

Digitalizace zrychluje rozhodovací cyklus 
a mění jej. Výjimkou není ani procesní výro-
ba: chemický a petrochemický průmysl, po-
travinářství, farmacie nebo energetika. Digi-
tální dvojčata výrobních zařízení přinášejí i do 
těchto oborů trvalou a udržitelnou hodnotu.

[KBC and YOKOGAWA: Digital Twin: The 
Key To Effective DecisionMaking. Whitepaper, 
August 2020.] 
(Volný a zkrácený překlad: redakce)
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Klasické kanceláře nepředstavují z epide-
mického hlediska zásadní problém. Rizikové 
jsou však sdílené kanceláře a zejména velko-
kapacitní kanceláře typu open space.

Aplikace Comfy od firmy Siemens pomů-
že s návratem pracovníků do kanceláří a na 
sdílená pracoviště, usnadní plánování a za-
jistí bezpečný a příjemný pobyt na pracovi-
šti. Současně nabízí detailní analýzy, jejichž 
výsledky lze použít k optimalizaci uspořá-
dání prostor budovy a ke snížení provoz-
ních nákladů.

Konfigurovatelná aplikace Comfy díky 
propojení a vyhodnocování dat pomáhá udr-
žet zdravé a bezpečné prostředí v budovách 
a zajišťuje efektivní využití kancelářských 

Aplikace Comfy pro bezpečný a efektivní provoz 
kanceláří

prostor. Její funkce jsou obzvláště přínosné 
během epidemií různých respiračních cho-
rob, kdy je v kancelářích nezbytné dodržo-
vat bezpečné odstupy a hygienická nařízení.

Aplikace Comfy pomáhá uživatelům při 
rezervaci sdílených pracovišť a v případě po-
třeby napomáhá zachovávat fyzické odstupy 
prostřednictvím systému rezervace jen ně-
kterých pracovních stolů. Usnadňuje nale-
zení stolů, zasedacích místností, prostředků 
pro dezinfekci a dalšího potřebného vybave-
ní budovy. Pomocí navigace se lze v budově 
snadno orientovat.

Správcům poskytuje možnost udržovat 
přehled o obsazenosti kanceláří a předchá-
zet přeplnění prostor. Umožňuje také zob-

razení aktuálního pracovního místa jednot-
livých pracovníků. Aplikaci lze připojit k již 
existujícím automatizačním systémům budov 
a systémům IoT. Tuto funkci je možné vy-
užít např. ke zlepšení hygienického standar-
du zasedacích místností prostřednictvím ří-
zení přísunu vzduchu, filtrace nebo ventilace 
podle obsazenosti. Aplikace navíc umožňuje 
komunikaci s pracovníky v budově. Je mož-
né je tak upozornit např. na aktuální nařízení 
a opatření. Opačným směrem mohou pracov-
níci zasílat správci budovy třeba požadavky 
na úklid nebo údržbu.

Analytické funkce dávají správci budovy 
přehledné agregované informace o využití 
prostor, podlaží nebo pracovních zón. Vy-
hodnocuje se míra využití jednacích míst-
ností a pracovních stolů a interakce pra-
covníků.

Společnost Siemens již dříve, v polovině 
loňského roku, oznámila, že aplikací Comfy 
vybaví na 600 svých firemních lokalit. K apli-
kaci tak bude mít přístup více než 100 000 
zaměstnanců Siemens ve 30 zemích včetně 
České republiky.

Aplikace Comfy je vhodná pro kancelář-
ské budovy, ve výrobním prostředí je však si-
tuace o mnoho složitější. Ale i pro tyto účely 
nabízí Siemens řešení: o rozšíření SocialDi-
stancing pro simulační nástroj Plant Simu-
lation od firmy Siemens jsme psali v ledno-
vém čísle časopisu: https://bit.ly/2ZnUegX.

Další informace k aplikaci Comfy jsou 
k dispozici na www.siemens.cz/comfy.
[Tisková zpráva Siemens, 3. 3. 2021.]
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Obr. 1. Aplikace Comfy slouží uživatelům i správci budovy k plánování obsazení kanceláří 
a sdílených prostor, a to i z hlediska bezpečných odstupů


