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obchod a podnikání

Význam služeb poskytovaných k dodávkám 
automatizační techniky roste

Podle nového průzkumu společnosti Frost 
and Sullivan roste v oblasti dodávek automa-
tizační techniky a řídicích systémů význam 
k nim poskytovaných služeb. V oblasti auto-
matizace procesní výroby v regionu EMEA 
se očekává celkový meziroční růst objemu 
trhu poskytovaných služeb o 9,58 %; objem 
trhu poskytovaných služeb v tomto oboru 
a regionu by tak v roce 2015 měl dosáhnout 
8,4 mld. amerických dolarů.

Proč tomu tak je? Současná ekonomická 
krize nutí mnohé podniky omezovat investice 
do nových projektů a šetřit výrobní náklady. 
Úspory ale nesmí být na úkor efektivity vý-
robních zařízení a kvality výroby. Pro maxi-
mální využití výrobních zdrojů jsou důležité 
poskytované profesionální služby – projek-
tové služby, konzultace, servis, údržbu atd.

Khadambari Shanbagaraman, analytik spo-
lečnosti Frost and Sullivan, uvedl ještě další 
důvody, proč význam poskytování služeb do-
davateli automatizační techniky stále narůstá: 
„Úspory v oblasti nákladů na pracovní síly ve-
dou k tomu, že podniky nepřijímají nové od-
borníky na automatizační techniku. Důsledkem 
je, že se musí stále více spoléhat na služby, 
které jim poskytují dodavatelé automatizační 
techniky.“ To zvýhodňuje ty dodavatele, kteří 
takové služby dokážou zákazníkům nabídnout.

Jak bylo uvedeno, průzkum společnosti 
Frost nad Sullivan se týkal oborů procesní vý-
roby a evropského trhu. Z nich chemie, petro-
chemie a energetika představují v oblasti slu-
žeb 62 % trhu, přičemž roste poptávka pře-

devším po službách svázaných se zajištěním 
provozu zařízení a s přechodem na novou tech-
niku a software. V ostatních oborech, zvláště 
v potravinářství a farmacii, roste význam tech-
nických konzultací a služeb spojených s nut-
ností dodržovat regulatorní předpisy a omezení.

Projektové služby a instalace tvoří v re-
gionu EMEA v oblasti služeb v automatiza-
ci procesní výroby 38 % trhu. Analytici spo-
lečnosti Frost and Sullivan očekávají, že tento 
podíl se bude spíše snižovat, protože mnohé 
projekty jsou nebo budou v souvislosti s kri-
zí omezeny či pozastaveny.

Koncoví uživatelé se stále více budou spo-
léhat na outsourcing služeb od tzv. hlavních 
dodavatelů automatizační techniky (MAC, 
Main Automation Contractor), popř. hlavních 
prodejců přístrojového vybavení (MIV, Main 
Instrumentation Vendor), na nichž bude odpo-
vědnost nejen za dodávku odpovídající tech-
niky, ale také za zajištění správné instalace, 
provozu a údržby. Lze očekávat, že celkové 
náklady vynakládané po celou dobu technic-
kého života automatizační techniky a řídicích 
systémů v oboru procesní výroby tím mohou 
klesnout o 25 až 30 %.

Služby v oblasti automatizace se podle ana-
lytiků společnosti Frost and Sullivan dostávají 
z pozice jakéhosi „přívažku“ k dodávce hard-
waru a softwaru do pozice klíčové položky, 
rozhodující o úspěchu projektu. Kvalitní odbor-
né služby jsou nezbytné k dosažení energeticky 
efektivního provozu a bezpečnosti strojů a za-
řízení, podporují maximální využití výrobních 

prostředků, umožňují optimalizovat výrobní 
procesy a pomáhají dojít k úsporám v oblasti 
zásobování náhradními díly. Khadambari Shan-
bagaraman k tomu řekl: „Poskytování služeb 
v oblasti automatizace umožňuje koncovým 
uživatelům, aby se soustředili na aktivity, kte-
ré jsou klíčové pro jejich podnikání, a součas-
ně je to pro dodavatele automatizační techni-
ky a řídicích systémů ideální šance, jak zhod-
notit své zkušenosti, rozšířit svoje zastoupení 
v různých oborech i geografických oblastech 
a posílit pozici dodavatele komplexních řeše-
ní namísto dodavatele pouhých komponent.“

Připomínáme, že oblast diagnostiky a sys-
témů řízení údržby, která je důležitou pod-
množinou poskytovaných služeb, bude zdů-
razněným tématem v říjnovém čísle časo-
pisu Automa (uzávěrka je 7. 9. 2009, vyjde  
14. 10. 2009). 

Bližší informace o studii společnosti Frost 
and Sullivan, z níž čerpá tento článek, lze zís-
kat prostřednictvím webové stránky www.
frost.com.
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  Sedmá konference 
EMVA v Dublinu se silnou 
mezinárodní účastí

Sedmá odborná konference evropského 
sdružení pro strojové vidění EMVA (Euro-
pean Machine Vision Association), která se 
konala 15. a 16. května v Dublinu (Irsko), 
přilákala více než 120 účastníků z 22 zemí. 
Konference měla výrazně mezinárodní cha-
rakter: kromě evropských zemí přijeli účast-
níci také z Brazílie, Číny, Indie, Izraele, Ka-
nady, Ruska a USA.

Bohatý doprovodný program návštěvní-
ci využili především k navazování kontak-
tů a intenzivním diskusím o současné eko-
nomické situaci.

Odborný program konference byl za-
měřen na technické a obchodně-technické 
trendy, vývoj trhu systémů strojového vi-
dění a také na nabídku v oblasti strojového 

vidění v hostitelské zemi, v Irsku. Zvlášt-
ní důraz byl věnován Brazílii, Rusku, In-
dii a Číně. Účastníci se dozvěděli o jejich 
technické vyspělosti v oblasti využití sys-
témů strojového vidění, o potenciálu jejich 
ekonomického rozvoje a seznámili se s do-
sud nepublikovanými statistickými přehle-
dy o vývoji trhu v uvedeném oboru v těch-
to zemích.

Současně se konalo generální shromáž-
dění EMVA, na němž byl zvolen výkonný 
výbor sdružení. V příštím tříletém funkč-
ním období budou jeho členy Mats Göks-
torp (Sick, Švédsko), Gabriele Jansenová 
(výkonná ředitelka firmy Jansen, Němec-
ko), Cor Maas (LMI Technologies, Nizo-
zemsko), Ignazio Piacentini (ImagingLab, 
Itálie) a Toni Ventura-Traveset (Datapixel, 
Španělsko).

Konference EMVA 2010 se uskuteč-
ní v Istanbulu (Turecko). Bližší informace 
zájemci najdou na www.emva.org. (ed)


