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trendy, názory a zkušenosti

realizované investici. I na toto musí nabíze-
jící (potenciální řešitel) investora upozornit 
hned na začátku celého procesu. Jestliže tak 
totiž neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude 
na konci celé akce (po zkušebním provozu) 
konfrontován s nesplněnými očekáváními in-
vestora, která však byla od samého počátku 
naprosto nerealistická.

Při prezentaci svých řešení se nabízející 
často soustřeďují na jejich technický popis, 
přičemž kladou důraz na modernost, otevře-
nost a další technické přednosti nabízeného 
řešení. Velmi často zapomínají, že více než 
tyto parametry zajímají investora možné do-
sažitelné ekonomické efekty. Někteří řešitelé 
pokládají zcela přirozenou otázku investora 
„a co mi to přinese?“ téměř za projev nedůvě-
ry k jejich vynikajícímu řešení. Určitá nechuť 
řešitelů zabývat se vedle vlastního technické-
ho řešení i otázkou kvalifikovaného vyčíslení 
možných úspor (energií, vstupních surovin, 
zrychlení výrobního taktu, pracovních kapa-
cit atd.) je někdy na škodu při prosazování 
moderního řešení automatizačních systémů. 
Je třeba, aby dodavatelé kladli při prezentaci 
svých návrhů daleko větší důraz na dosaži-
telné ekonomické efekty, aby si více „nasa-
zovali hlavu“ investora a snažili se pochopit, 
že i on si musí každou investovanou korunu 
nakonec vydělat.

7. Závěr

V tomto příspěvku jsem chtěl poukázat na 
některé příčiny, které mají za následek vznik 
různých třecích ploch, nedorozumění, nena-
plněných očekávání mezi investory a řešite-
li (dodavateli) automatizačních systémů. Jis-
tě se mi nepodařilo dotknout se všech důvo-
dů a příčin, které mají zde popsané důsledky 
na svědomí. Zároveň v žádném případě ne-
chci tvrdit a netvrdím, že se v předešlých ka-
pitolách popsané jevy vyskytují zcela plošně 
a obecně. Je jistě mnoho investorů na straně 
jedné a řešitelů na straně druhé, kterým se 
daří těmto chybám vyhnout.

Přesto si myslím, že otevřená diskuse mezi 
oběma stranami na toto téma by mohla po-
sunout kvalitu automatizačních projektů ješ-
tě dále směrem k naplnění požadavku inves-
torů po vyšší rentabilitě investic v souvislosti 
s těmito projekty. Řešitelům automatizačních 
projektů by taková diskuse mohla pomoci ješ-
tě detailněji poznat konkrétní současné poža-
davky, které investoři a uživatelé kladou na 
automatizační projekty. Jsem přesvědčen, že 
tato diskuse na neutrální půdě by mohla po-
moci k vzájemnému pochopení se obou za-
interesovaných stran a pro mnoho zadavatelů 
i řešitelů automatizačních úloh a projektů na 
všech možných úrovních (školství, výzkum, 

praxe) by mohla být tolik nutnou a potřebnou 
zpětnou vazbou.
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Článek je editovanou verzí stejnojmenného pří-
spěvku předneseného autorem na konferenci Auto-
matizace, regulace a procesy – ARaP 2008 konané 
v Praze ve dnech 4. a 5. listopadu 2008.
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Odborná konference Informační systémy 
a technologie pro průmysl – IS 4 Industry 
Forum 2009 se uskuteční v Konferenčním 
a sportovním centru v Nymburku ve dnech 
4. až 5. března 2009. Akce je tradičně zamě-
řena především na prezentaci produktů a slu-
žeb, případových studií a referencí v oblas-
ti IS pro výrobní podniky formou přednášek 
a souběžné stolní výstavky produktů. Kon-
ference samotná bude organizována v tema-
tických blocích podle těchto základních pro-
cesů v podniku:
– obchodní procesy: marketing, obchod, 

CRM, servis, základní plán,
– výroba: APS, sledování výroby a genealo-

gie produktu, řízení a optimalizace proce-
sů, sběr dat z procesu, péče o kvalitu, říze-
ní personálu (odvádění výroby, podklady 
pro mzdy), dispečerské řízení výrobních 
jednotek, analýzy výkonnosti,

– logistika: SCM, zajištění zdrojů (surovi-
ny, personál, energie), dokumentace, ná-
kup (aukce, výběrová řízení), správa skla-
dů, dopravní prostředky, sledování dodá-
vek,

– inovace: CAD/CAM, PLM, TPV, správa 
technické dokumentace, správa výrobních 
postupů,

– správa podniku: účetnictví, ekonomika, 
MIS, výkaznictví, optimalizace procesů, 
ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví, vo-
zový park, ostraha, právní služby,

– správa majetku: správa budov, technolo-
gického zařízení, duševního vlastnictví 
a informačních systémů, investiční čin-
nost, údržba (reaktivní, preventivní a pre-
diktivní),

– správa lidských zdrojů: personální eviden-
ce, nábory, výkaznictví, rozvoj pracovní-
ků, mzdové účetnictví, přístupové systé-
my, identifikační systémy, stravování, be-
nefity.
Akce pokračuje v dlouholeté úspěšné 

historii setkávání na téma IS v průmyslo-
vém podniku pořádaných agenturou AD&M 
(http://www.adam-ova.cz). Zájemci o ak-
tivní i pasivní účast najdou aktualizované 
informace o připravované akci na portálu 
http://www.is4industry.eu, kde jsou v zálož-
ce Seznam firem u firmy AD&M/Detail do-
stupné krátké videozáznamy z loňské akce 
a její vyhodnocení. Prostřednictvím uvede-
ného portálu budou také dostupné informa-
ce o prezentujících se firmách a jejich pro-
duktech. (ad)

  Citect a Schneider 
Electric: těsnější integrace 
a posílení vývoje

Citect, přední výrobce a celosvětový 
poskytovatel softwarových řešení pro au-
tomatizaci, integruje své operativní čin-
nosti (obchod, služby, školení atd.) s ma-
teřskou společností Schneider Electric. 
Firma bude dále posilovat vývoj softwa-
rových prostředků Citect. Generální ředi-
tel Citect Christopher Crowe k tomu dodá-
vá: „Spojením expertních znalostí společ-
ností Schneider Electric a Citect v oblasti 
automatizace můžeme nabídnout zákazní-
kovi jednotnou platformu integrovaných 
řešení průmyslové automatizace. Zvýšení 
investic do výzkumu a vývoje, zaměření 
na servisní služby a technickou podporu 
zvýší přidanou hodnotu, kterou poskytu-
jeme zákazníkovi.“ Citect se stal součástí 
společnosti Schneider Electric v roce 2006 
a od té doby společnosti zaznamenaly 20% 
nárůst objemu zakázek v oblasti systémů 
SCADA. Ve firmě Citect byly vyvinuty 
softwarové platformy Vijeo Citect a Vijeo 
Historian, založené na produktech značky 
Citect.  
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