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řídicí technika

vývoji struktur a řídicích systémů vlastních 
X-copterů, které jsou pak používány při vý-
uce a výzkumu v oblasti robotiky a automa-
tického řízení.
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y   Společnost ABB chce 
dalších pět let růst rychleji 
než trhy, na nichž je aktivní 

Společnost ABB očekává, že v letech 
2011 a 2015 poroste její obrat rychleji než 
obrat na trzích, na nichž je aktivní. Mezi 
příčiny tohoto růstu patří zaměření na sek-
tory, v nichž kombinovaný energetický a au-
tomatizační sortiment společnosti poskytuje 
konkurenční výhodu, dále zvýšení tržního 
podílu v rozvíjejících se i vyspělých ekono-
mikách a lepší odezva na měnící se potře-
by zákazníků a makroekonomické trendy.

Ve své aktualizované pětileté strategii 
společnost ABB uvádí, že ke zvýšení zisko-
vosti v tomto období dále přispějí důsledné 
kroky vedoucí ke snižování nákladů a zvy-
šování produktivity – cílem je roční nárůst 
produktivity odpovídající snížení nákladů 
na tržby o 2 až 5 % – a také plánované roz-
šíření služeb a nabídky softwaru.

Společnost ABB očekává, že tržby v le-
tech 2011 až 2015 organicky porostou slo-
ženou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 

7 až 10 %. Hrubý domácí produkt bude po-
dle odhadů ročně růst o 3 až 4 % a celý trh 
o 5 až 6 %. Akvizice v tomto období, je-
jichž rozsah a načasování závisejí na situaci 
na trhu, mohou k cílové organické míře růs-
tu přispět dalšími 3 až 4 procentními body.

„V uplynulých pěti letech jsme dobře usku-
tečňovali své záměry a dosáhli jsme vynikají-
cích výsledků navzdory tomu, že jsme prošli 
nebývalým hospodářským poklesem,“ uvedl 
Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. 
„Tato odolnost je výrazem naší výborné pozi-
ce na trzích, kde se projevují nejvýznamnější 
celosvětové růstové trendy, například energe-
tická efektivnost, efektivnost zdrojů, potřeba 
energetické infrastruktury a rychlý růst v roz-
víjejících se ekonomikách.“                 (ed)

  Obnovit data po haváriích 
je pro české firmy obtížné

Do jaké míry mají firmy v Česku zabezpe-
čena svá data a jak rychle jsou schopny v pří-
padě havárie svá data obnovit, zjišťovala spo-
lečnost Proact, která se zabývá systémy pro 
ukládání, zálohování a archivaci digitálních 

informací. Analýza vychází z průzkumu mezi 
500 firmami. Celých 54 % tuzemských firem 
není schopno po vážnější havárii obnovit svá 
data ani během několika dní. Celkem 27 % 
společností je schopno zprovoznit informační 
systémy do několika dnů, 12 % firem to trvá 
déle než týden a 15 % firem svá data po ha-
várii neobnoví nikdy. Pouze 46 % firem do-
káže obnovit svá data během jediného dne.

Delší výpadek informační infrastruktury 
může firmu dokonce zlikvidovat. Ani firmy, 
jejichž data jsou zabezpečena a pravidelně zá-
lohována, nemusí být dobře chráněny. Analý-
za společnosti Proact totiž odhalila, že 38 % 
společností je schopno obnovit pouze data 
starší než několik dní. Důležitým faktorem při 
záchraně dat totiž je interval jejich zálohová-
ní. Mnoho firem dělá pravidelné zálohy jen 
jednou denně. Přitom ztráta dat starých jen 
několik hodin může firmy přijít velmi draho. 

Firmy, které mají obavy z vysokých ná-
kladů na zabezpečení, ukládání, zálohování 
a archivaci dat mohou využít zabezpečení in-
formací formou služeb. Uživatelé nemusí ku-
povat žádný hardware, data se ukládají a zá-
lohují u provozovatele služby.  (ed)


