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CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
IFS WORLD JE ODBORNÝ ČASOPIS OD IFS. NAVŠTIV TE NÁS NA IFSworld.com

  IFS EOI™  IoT  Jotun  WaDaCo  Kyocera  Gartner

„Pro IFS Applications jsme se rozhodli 
nejen díky systému jako takovému,
ale i přístupu společnosti IFS.“

Martin De Martini, CIO,  Y SOFT Corporation

IFS FSM 6      SOTAX      IFTEST      GlAS TröSch      PlAST-MET

Slovenský výrobce nábytku Decodom si zvolil IFS Applications
Darren roos jmenován novým cEO společnosti IFS
IFS Applications 10 přicházejí
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Vážení čitatelia,

na svetovej konferencii IFS World Conference (1. - 3. mája 2018, Atlanta, USA) sa 
zúčastnil rekordný počet - viac ako 1400 účastníkov z celého sveta, medzi ktorými boli 
aj zástupcovia spoločností zákazníkov IFS z Českej a Slovenskej republiky. Podľa motta 
„Connect to What’s Next“ mali účastníci konferencie príležitosť zoznámiť sa s najdôleži-
tejšími technologickými trendmi, ako napríklad umelá inteligencia, internet vecí, cloudové 
služby alebo „servitization“ čo znamená rozvoj služieb v podnikoch výroby.
Najdôležitejšou premiérou na tohtoročnej konferencii bola nová verzia IFS Applications 
10 s úplne novým moderným používateľským rozhraním. Viac než 500 vylepšení, zavede-
ných vo verzii 10, uľahčuje používateľom využitie najnovších odvetvových trendov. Ďal-
šie nové produkty prezentované v Atlante, zahŕňali riešenia v novej verzii pre spoločnosti 
poskytujúce služby IFS FSM 6, moderné viackanálové centrum Zákazníckej podpory 
a nástroje pre zákazníkov IFS z rady IFS Maintenix pre sektor civilného letectva, ktorý je 
k dispozícii ako služba cloud v modeli SaaS.

Pozývam Vás, aby ste si prečítali informácie o nových produktoch a službách ponúkaných 
spoločnosťou IFS.

 
Ing. Jozef Kováčik

výkonný riaditeľ IFS Czech a IFS Slovakia.
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IFS UPEVŇUJE SVOJU POZÍcIU
TrADIčný SlOVEnSký VýrOBcA náByTkU
DEcODOM SI ZVOlIl IFS APPlIcATIOnS™
Tretí najväčší výrobca nábytku na Slovensku, spoločnosť DECODOM, buduje komplexný 
podnikový informačný systém v spolupráci s IFS.

Spoločnost IFS oznamuje, že spoločnosť DECODOM, tradičný 
slovenský výrobca nábytku sa rozhodol nasadiť riešenie IFS 
Applications™, ktoré poskytne funkcie pre plánovanie a riadenie 

výroby vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti, v expedičnom 
a logistickom centre zabezpečí nástroje pre mobilné riadenie toku zásob 
a s centrálou spoločnosti prepojí všetky maloobchodné prevádzky, 
ktoré spoločnosť DECODOM na Slovensku od roku 2000 postupne 
vybudovala.

DECODOM, spol. s r.o. je tradičným výrobcom bytového nábytku 
a pokračovateľom viac ako storočnej tradície jeho predaja na sloven-
skom trhu. Pred nedávnom spoločnosť DECODOM v rámci expanzie 
na domácom trhu otvorila dvadsiatu maloobchodnú predajňu pod 
značkou DECODOM a svoju produkciu exportuje do viac ako dvadsi-
atich európskych krajín, najmä do Nemecka.

Spoločnosť DECODOM hľadala riešenie pre plánovanie podnikových 
zdrojov (ERP), ktoré dokáže naplno podporovať jej kľúčové obchodne 
procesy a umožní jediným systémom nahradiť viacero starších používa-
ných aplikácií. Po komplexnom vyhodnotení trhu podnikových riešení 
bol pre budovanie komplexného podnikového informačného systému 
vybraný produkt od spoločnosti IFS. V spoločnosti bude IFS Applica-
tions™ k dispozícii pre takmer 500 zamestnancov, ktorí budú využívať 
predovšetkým funkcionalitu v oblasti plánovania a riadenia výroby a ná-
kupu, logistiky, riadenie veľkoobchodu aj maloobchodných prevádzok, 
správu financií a ľudských zdrojov ale tiež správu majetku a riadenie 
údržby. Dodané komplexné podnikové riešenie bude mať vplyv na 
procesy v celej spoločnosti a prácu všetkých jej 1 300 zamestnancov.

„Pravideľne investujeme do nových, inovatívnych technológií pre zvy-
šovanie produktivity a efektivity výroby. Zistili sme však, že pre ďalšie 

zvyšovanie výkonnosti podniku je súčasný informačný systém limitujú-
cim faktorom. Pre ďalšie zefektívňovanie našich procesov, znižovanie 
nákladovosti a zlepšenie zákazníckeho servisu potrebujeme komplexné 
riešenie, akým IFS Applications určite sú,“ povedal pri podpise zmlu-
vy so spoločnosťou IFS Slovakia generálny riaditeľ a zároveň jeden 
z majiteľov spoločnosti DECODOM, Ing. Vladimír Šrámek.

„Dnešným dňom zahajujeme realizáciu jednej z najkomplexnejších 
dodávok podnikového riešenia v našom regióne. Veľmi si ceníme, že si 
spoločnosť DECODOM zvolila naše riešenie spomedzi konkurencie na 
trhu. Náš tím bude pokračovať v realizácii dodávky riešenia pre jeho 
úspešnú implementáciu,“ uviedol v súvislosti s podpisom implementa-
čnej zmluvy Ing. Jozef Kováčik, riaditeľ spoločnosti IFS Slovakia.
Podľa plánu implementácie bude riešenie uvedené do ostrej prevádzky 
v dvoch etapách – prvá časť, pokrývajúca procesy výroby, nákupu 
a výrobnej logistiky, bola implementovaná v polovice roku 2018, 
a ďalšie procesy budú implementované v priebehu roka 2019.

DECODOM, spol. s r.o. sa zaoberá 
výrobou a predajom nábytku. Okrem 
toho sa spoločnosť zaoberá širokým 
spektrom doplnkových činností úzko 
súvisiacich s výrobou nábytku. 
Vzhľadom ku konkurenčnému 
prostrediu a požiadavkám trhu sa 

prevažne jedná o stredne až malo-
sériovú výrobu nábytku s vysokým 
percentom atypickej výroby. Okrem 
predaja svojich výrobkov prostred-
níctvom obchodných partnerov 
doma aj v zahraničí, vlastní predajnú 
sieť maloobchodných predajní a svoje 

produkty koncovým zákazníkom 
ponúka aj prostredníctvom vlastného 
e-shopu. V súčasnosti je firma 
DECODOM, spol. s r.o. s približne 1 300 
zamestnancami významným zamest-
návateľom v regióne Topoľčian.
Viac informácií na www.decodom.sk.

O spoločnosti DEcODOM



5IFS WORLD

ZE SAPU DO IFS!
DArrEn rOOS JMEnOVán DO POZIcE cEO SPOlEčnOSTI IFS
Představenstvo IFS přijalo ověřeného lídra v oblasti podnikového softwaru, který nahradil 
Alastaira Sorbieho na pozici generálního ředitele.

Společnost IFS, oznámila, že přijala  
Darrena Roose na pozici generálního  
ředitele společnosti IFS. Jeho jmenování 

vstoupilo v platnost 1. dubna 2018, v souladu 
s odchodem současného CEO Alastaira 
Sorbieho ke konci 1. čtvrtletí 2018.

Roos je osvědčeným lídrem v oblasti podniko-
vého softwaru, který již prokázal své schop-
nosti při budování a rozšiřování globálního 
podnikání se softwarem. Pan Roos naposledy 
zastával pozici prezidenta divize cloudových 
ERP systémů ve společnosti SAP a předtím 
výrazně rozšířil mezinárodní operace společ-
nosti Software AG, díky čemuž se tato firma 
za jeho působení ztrojnásobila.
Darren Roos, CEO společnosti IFS, řekl: 

„Jsem nadšen a vnímám to jako privilegi-
um, že mohu vést společnost IFS v její nové 
kapitole. IFS je neuvěřitelná firma! Kombi-
nace výrazného ERP dědictví, přední pozice 
v oblasti EAM a FSM a příkladné spokojenosti 
zákazníků dává vzniknout dokonalé platfor-
mě, která v odvětví podnikového softwaru 
hraje dominantní roli. Mám v plánu využít 
své zkušenosti a dovednosti zejména z oblasti 
rozšiřování společností, budování cloudového 
podnikání a vytváření vysoce výkonných týmů, 
které umožní společnosti IFS i nadále vzkvé-
tat.“ A dodává: „Těším se, až se setkám se 
všemi 3 500 zaměstnanci, kteří vybudovali tuto 
firmu, i se všemi 10 000 zákazníky a partnery, 
díky nimž je tak skvělá.“
Per Franzen, partner ve společnosti EQT 

(vlastník IFS), to okomentoval slovy: „Da-
rrenovy zkušenosti, znalosti a výsledky z jeho 
profesní minulosti, kdy vybudoval úspěšné 
podniky na trzích, na kterých společnost IFS 
působí, z něj dělají ideálního kandidáta na 
pozici CEO. Jmenování Darrena přichází 
v době, kdy má společnost IFS skutečnou 
příležitost posílit své přední postavení 
a využít nové impulsy v tomto odvětví. Jedná 
se o dobrou zprávu nejen pro zákazníky 
a partnery, ale samozřejmě také pro zaměst-
nance.“ A dále dodal: „Děkujeme Alastairovi 
za jeho oddanost a jsme velmi vděčni za to, že 
vybudoval a dovedl úspěšnou společnost IFS 
do současné podoby. Rovněž se těšíme na po-
kračující spolupráci s Alastairem, který bude 
součástí průmyslové sítě společnosti EQT.“

V souvislosti se svým odchodem do penze 
Alastair Sorbie prohlásil: „Jsem hrdý, že jsem 
během 12 let na pozici CEO vybudoval z IFS 
globální organizaci. Rád bych poděkoval mnoha 
kolegům, kteří mě na této cestě doprovázeli 
a pomáhali vytvářet kulturu, jež umožnila 
společnosti IFS přilákat a udržet talentované 
zaměstnance a špičkové zákazníky. 
Jim, Darrenovi i všem zaměstnancům společ-
nosti IFS přeji tu nejzářivější budoucnost.“

Z pozice CEO vede Darren talento-
vaný tým společnosti IFS k dalšímu 
rozšiřování globálních obchodních 
aktivit společnosti a k posílení jejího 
vedoucího postavení v oblasti řízení 
služeb v terénu, správy provozních 
prostředků a plánování podnikových 
zdrojů. Než přišel do IFS, působil Da-
rren jako prezident divize ERP Cloud 
ve společnosti SAP, kde měl plnou 
odpovědnost za všechny produkty 
a funkce, které měly být uvedeny na 
trh. Vedl přitom společnost s více něž 
5 000 zaměstnanci. Darren žije ve 
Velké Británii, a pokud není v práci, 
tráví čas se svými dvěma syny.
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IFS APPlIcATIOnS 10 PřIcháZEJÍ
S nOVýM POUTAVýM UžIVATElSkýM rOZhrAnÍM
A VÍcE nEž 500 AkTUAlIZOVAnýMI FUnkcEMI

u	Perfektní vizuální zpracování a nové mož-
nosti ovládání umožňují uživatelům, aby byli 
produktivnější bez ohledu na to, jaký způsob 
práce s IFS Applications 10 si vyberou.
u	Inovativní nové funkce — včetně AI chat-
bota a zdokonalených možností zaměřených 
na služby — a také stovky funkčních vylepše-
ní ve všech oblastech.
u	IFS stále ponechává možnost volby na uži-
vateli: IFS Applications 10 jsou k dispozici jako 
on-premise i jako cloudové řešení.

nOVInky V IFS APPlIcATIOnS 10:
u	IFS Aurena: Nejmodernější intuitivní 
uživatelské rozhraní využívající prohlížeč. 
Rozhraní IFS Aurena je zaměřeno na uživa-
tele a podporuje tak produktivitu a zapojení 
ze strany zaměstnanců. Rozhraní IFS Aurena, 

které bylo nejprve představeno pro B2B 
a běžné uživatele, se dále rozvíjet v průběhu 
prodejního cyklu IFS Applications 10.
u	AI/interakce člověk-stroj: Součástí IFS 
Applications 10 využívajících technologii 
umělé inteligence (AI) je například IFS 
Aurena Bot, který umožňuje uživatelům 
ovládat systém pomocí hlasu nebo textu, a to 
intuitivním a efektivním způsobem. 
IFS Aurena Bot mohou používat zaměstnanci 
i manažeři, mohou mu pokládat otázky v při-
rozeném jazyce nebo s jeho pomocí provádět 
transakce, např. zapsat absenci nebo podat 
žádost o volno. K přístupu k IFS Aurena Bot 
lze využít jak rozhraní IFS Aurena, tak také 
oblíbené komunikační nástroje jako Skype, 
Skype pro firmy a Facebook Messenger.
u	Možnosti zaměřené na služby: IFS 

Applications 10 obsahují především funkce 
určené pro organizace zaměřené na služby, 
zejména pro výrobce poskytující servis nebo 
poprodejní služby nebo servisní společnosti, 
které potřebují integrovanou sadu podniko-
vých aplikací přizpůsobených na míru svému 
obchodnímu modelu. Mezi hlavní novinky 
v této oblasti patří možnosti řídit servisní prá-
ce a smluvní nabídky přímo v modulu CRM, 
vylepšená podpora v případě prací provádě-
ných více osobami nebo prací s více výskyty, 
další zlepšení v modulu IFS Mobile Work 
Order, lepší správa a vizualizace poptávky 
po zdrojích a jejich využití, správa nákladů 
a účtování rozpracované výroby (WIP) nebo 
nové možnosti spolupráce se zákazníky 
napříč životním cyklem služeb a správa prací 
outsourcovaných smluvním dodavatelům.
u	MRP založené na poptávce (DDMRP): 
DDMRP je rozšířením tradičního MRP, které 
pomáhá společnostem vypořádat se s dnešní-
mi problémy způsobenými krátkým životním 
cyklem produktů, dlouhými dodacími lhůtami 
a velkou variabilitou poptávky. S využitím 
bufferů pro strategické skladové zásoby 
mohou společnosti zkrátit dodací lhůty a řídit 
se především poptávkou, aniž by musely 
spoléhat na nejisté předpovědi. Integrované 
řešení společnosti IFS bylo ověřeno a schvá-
leno organizací Demand Driven Institute, což 
dokládá schopnost společnosti IFS nabídnout 
nákladově efektivní implementace.
u	Výrobní funkce: Nová verze přináší 
výrazná zlepšení, která nabízejí podporu 
procesní výroby, včetně nových a rozšíře-
ných možností sledovatelnosti, řízení jakosti, 
správy receptur a složení, vyvažování dávek, 
přepracování a řízení obchodu. Rozšířené 
funkce umožňují výrobcům využít digitální 
transformaci ke zvýšení efektivity.

Společnost IFS na IFS World Conference v Atlantě představila IFS Applications™ 10, novou 
verzi své sady podnikových aplikací. Jsou vyvinuty tak, aby zákazníkům pomáhaly využít „ru-
šivé“ průmyslové trendy, jako jsou automatizace, propojená zařízení (IoT) a servitizace. Nová 
verze aplikací pomůže společnostem propojit jejich podnikání do digitální platformy.
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u	Vylepšení pro globální podnikání: IFS 
Applications 10 nabízejí rozšířenou podporu 
nadnárodních společností a využívají zcela 
přepracovaný engine pro správu daní, více 
multipodnikových funkcí i robustní podporu 
pro paralelní účetní knihy.
u	Moderní API vhodné pro cloud: 
API založená na otevřené mikroservice 
architektuře a navržená podle nejnovějších 
principů RESTful a standardu OASIS oDa-
ta zajišťují snadnou integraci dat a procesů 
v IFS Applications s IoT a AI technologie-
mi, Microsoft Office365 a většinou dalších 
moderních cloudových technologií a řešení 
typu SaaS.

„Jsme opravdu nadšeni, že můžeme představit 
řešení IFS Applications 10, které bylo navrženo 
tak, aby pomohlo zákazníkům využívat hlavní 
trendy, jako jsou automatizace, propojená 
zařízení a servitizace,“ řekl Darren Roos, CEO 
společnosti IFS. „Nová základní verze byla vyvi-
nuta za intenzivní spolupráce s našimi zákazníky 
a přináší řadu inovací, jež zajistí maximální 
obchodní hodnotu již od prvního dne.“

Dan Matthews, 
CTO ve společnosti 
IFS, dodal: „Nová 
verze obsahuje více 
než 500 nových 
funkcí, včetně kom-
pletně přepracova-
ného uživatelského 
rozhraní a výkon-

ných funkcí pro organizace zaměřené na 
služby. Vše je navrženo tak, aby byli uživatelé 
lépe propojeni s podnikáním a aby vznikla 
moderní digitální platforma spojující lidi 
a procesy. Díky zkombinování nových funkcí 
IFS Applications 10 s nejnovějšími inovace-
mi, jako jsou IoT a vrstvená architektura apli-
kací, jsme dokázali vytvořit skutečně unikátní 
obchodní řešení.“

IFS Applications 10 již byly implementovány 
u pěti prvních zákazníků, jež rovněž poskytli 
zpětnou vazbu. Mezi tyto první uživatele, kte-
ří představují zástupce z různých průmyslo-
vých odvětví a různých zeměpisných oblastí, 
patří: Chief Industries, Inc. (USA), Hexpol 
(Švédsko), Portsmouth Aviation (VB), Volac 
(VB) a Valmont Industries (USA).

Neville Chapman, ředitel pro rozvoj podni-
kání ve společnosti Volac, prohlásil: „Jed-
nou z hlavních výhod IFS Applications 10 je 

nové uživatelské rozhraní IFS Aurena, které 
umožňuje zaměstnancům pracovat efektivně 
v každém okamžiku a na jakémkoli zařízení. 
Skutečně rádi jej používáme, stejně jako 
funkci IFS Lobby, která uživatelům zajišťuje 
snadný přístup ke všem informacím, jež ke 
své práci potřebují. Vyvíjíme vizuální řídicí 
panely strategických KPI, které využívají 
informace přímo z IFS a umožňují extraho-
vat relevantní údaje. Očekáváme, že díky 
těmto řídicím panelům a také relevantním 
provozním a výkonnostním údajům získáme 
z investice do tohoto systému skutečnou hod-
notu. Spolupráce se společností IFS v rámci 
programu pro první uživatele a možnost 
ovlivnit vývoj tohoto produktu pro nás byly 
velmi dobrou zkušeností a těšíme se, že tato 
spolupráce bude pokračovat i nadále.“

IFS Applications 10 již zaznamenaly také 
obchodní úspěch, a to v podobě kupních smluv 
uzavřených např. s francouzskou poštovní spo-
lečností La Poste, globální společností v oblasti 
obrany a bezpečnosti Saab, předním švédským 
výrobcem kávy Löfbergs Lila, švýcarským vý-
robcem mikropohonů Maxon motor a norskou 
dřevařskou společností Bergene Holm AS.

IFS Applications 10 jsou k dispozici jako 
služba v cloudu, software jako služba (SaaS) 
a jako on-premise řešení.
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řEšEnÍ IOT OD IFS
POMOhlO SPOlEčnOSTI 
AnTIcIMEX ZDVOJnáSOBIT PrODEJE
Bezmála 10 000 automatizovaných pracovních objednávek aktivovaných daty IoT optimalizují 
dodávku služeb společnosti Anticimex. Po jednom roce používání nástroje IFS IoT Business 
Connector™ v ostrém provozu se společnosti Anticimex podařilo významně zvýšit spokoje-
nost zákazníků i efektivitu interních procesů a navíc zvednout prodeje o 100 procent.

Anticimex je předním specialistou v ob-
lasti preventivní ochrany proti škůdcům 
a souvisejících služeb s provozovnami 

v 17 zemích světa a přibližně 5 500 zaměstnan-
ci. Těší se silnému organickému růstu a může 
se pochlubit více než 80 akvizicemi – oba tyto 
faktory vedly ke zvýšení příjmů za poslední tři 
roky o více než 60 procent. Z 5 500 zaměstnan-
ců je přes 3 000 techniků pracujících v terénu na 
pracovištích zákazníků. Technici ze společnosti 
Anticimex využívají příruční mobilní zařízení, 
která jim umožňují odesílat zprávy přímo z terénu, 
aniž by se museli vracet zpět do kanceláře. 
V zájmu podpory dalšího rozvoje této vysoce 
mobilní organizace služeb společnost Anticimex 
využívá ERP systém IFS Applications ke správě 
důležitých obchodních procesů na celém světě.

Řešení IoT se stará o spokojenost zákazníků 
a růst podnikání, aby společnost Anticimex 
mohla pokračovat ve svém úspěšném růstu, 
vyrábí technologicky vyspělé digitální pasti, 
senzory a kamery Anticimex SMART plně pod-
porující IoT. To znamená, že technici již nemusí 
rutinně kontrolovat pasti v terénu, aby zjistili, 
zda byly aktivovány. Díky 75 000 připojených 
zařízení na celém světě a datům IoT plně inte-
grovaným do IFS Applications se společnosti 

Anticimex podařilo zúročit exponenciální nárůst 
efektivity a současně dopřát pracovníkům zcela 
nový způsob analýzy dat.

TOTO JSOU VýhODy ZAZnAMEnAné 
BěhEM JEDInéhO rOkU PrOVOZU:
u	Nárůst nových prodejů o 100 procent. 
Detailní data IoT umožnila prodejcům 
a servisním technikům lépe spolupracovat 
a vzájemně se novými způsoby podporovat. 
Automaticky shromážděná data IoT společ-
ně s daty získanými servisními techniky se 
využívají při prodejích, což vedlo k obrov-
skému nárůstu prodeje.

u	Výrazně vyšší spokojenost zákazníků. Hlavní 
měřítko spokojenosti zákazníků, Net Promotor 
Score (NPS), dosáhlo výjimečně vysoké úrovně 
61 bodů. Anticimex přisuzuje lepší úroveň 
služeb schopnosti rychleji pomáhat zákazníkům 
a neustálému přehledu o stavu baterií v pastech. 
Konektivita mezi zařízeními servisním agentům 
dovoluje automaticky informovat techniky 
o tom, že bateriím dochází energie a je třeba je 
dobít. Analyzováním modelů o tom, kdy a jak 
často konkrétním pastem dochází energie, se 
společnosti Anticimex podařilo určit, které 
baterie by měly být místo dobíjení rovnou 
vyměněny. Díky tomu šetří peníze a nabízí 
zákazníkům lepší služby, protože pasti mezi 
jednotlivými nabitími vydrží déle.

u	Vyšší efektivita v podobě téměř 10 000 
automatizovaných pracovních objednávek 
vytvořených v IFS Applications na základě 
dat IoT během prvního roku. Každá pracovní 
objednávka vysílá servisní pracovníky k nabití 
baterií nebo vyprázdnění připojených pastí. 

Pracovní objednávka rovněž informuje servisní 
pracovníky o optimální trase, přičemž bere 
v úvahu zásahy na různých místech. Tím odpa-
dá zbytečné cestování a klesá také negativní do-
pad společnosti Anticimex na životní prostředí. 
S dalšími 50 000 automatickými e-mailovými 
upozorněními z aktivovaných pastí společnost 
významně snížila čas potřebný ke kontrole 
stavu pastí a též výrazně zkrátila čas potřebný 
k reakci na žádosti zákazníků o služby.
Finsko je první zemí, kde společnost Anticimex 
integrovala data IoT z pastí do svého ERP systé-
mu IFS Applications. Tato data se do systému 
přenášejí pomocí nástroje IFS IoT Business 
Connector, který je zpřístupňuje také na plat-
formě Microsoft Azure a umožňuje podrobnější 
analyzování velkých objemů dat.
„Po roce provozu s podporou nástroje IFS IoT 
Business Connector integrujícím data IoT do 
IFS Applications máme mnohem spokojenější 
stávající zákazníky, vysoce efektivní organizaci 
služeb a noví zákazníci se jen hrnou.
Zásluhou přenosu dat IoT ze senzorů z tisíců 
chytrých pastí přes nástroj IFS IoT Business 
Connector do našeho podnikového softwaru 
IFS Applications můžeme reagovat mno-
hem rychleji na potřebu servisu, a dokonce 
proaktivně pracovat na prevenci problémů 
ještě předtím, než vyvstanou. Také využíváme 
data IoT jako základ pro optimalizaci tras 
servisních techniků v rámci IFS Applications. 
Ve využívání IoT vidíme jasné výhody. Můžeme 
nabízet inteligentnější řešení na kontrolu škůd-
ců, poskytovat zákazníkům prémiové služby 
a současně ušetřit čas i peníze. Je to digitální 
transformace společnosti Anticimex v tom pra-
vém smyslu slova,“ říká Jussi Ylinen, výkonný 
ředitel společnosti Anticimex Finland.
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SETkánÍ UžIVATElŮ IFS 2018

SETKÁNÍ UŽIVATELŮ 
IFS 2018
22. – 23. 11. 2018
KO N G R E S  H O T E L  J E Z E R K A

Přijměte naše pozvání na tradiční Setkání uživatelů IFS 2018, 
které se uskuteční v termínu 22.–23. 11. 2018 v kongres hotelu Jezerka

v krásném prostředí Sečské přehrady.
Tradičně nebude chybět ani společenský večer plný výborného jídla, pití a zábavy.

Zaregistrujte se na Setkání uživatelů IFS 2018 a nenechte si ujít spoustu novinek,
zajímavých přednášek a také oblíbené workshopy. Nová témata, nová řešení, nové dovednosti.

registrace je možná na webu: IFSworld.com/cz/ Těšíme se na vás!

ZMěny VE VEDEnÍ SPOlEčnOSTI

Nový obchodní ředitel 
Milan Tesař nastoupil na 

tuto pozici 1. srpna a jeho hlavním úkolem 
je rozvoj nových obchodních příležitostí 
a vedení obchodního týmu v České republice 
a na Slovensku.

„Těším se na práci pro společnost IFS, v jejímž portfoliu jsou špič-
kové a technologicky inovativní produkty. Rád bych tuto značku více 
zviditelnil na českém i slovenském trhu a dostal ji i na těchto trzích 
na pozici, kde globálně působí a kterou si zaslouží. Zároveň bych rád 
svou pozornost zaměřil i na stávající zákazníky a více jim pomohl 
využít potenciál jejich stávajícího řešení,“ uvedl Milan Tesař ke své 
nové funkci. 
Milan vystudoval obor Informační technologie na VŠE a v minulosti 
pracoval v rámci holdingu Unicornu nebo pro společnost ABRA Soft-
ware. Ve volném čase se věnuje převážně rodině, sportu a krajinářské 
fotografii.

Nový ředitel realizace Jakub 
Peitz zastává tuto pozici
od 1. července 2018.

Jakub řídí tým projektových manažerů, imple-
mentačních konzultantů a programátorů.

„Do IFS jsem šel kvůli produktu. IFS je dle mého nejlepší ERP systém 
na světě. Mám rád systémy, které jsou robustní, mají rozsáhlou funk-
cionalitu, ale přitom jsou uživatelsky velmi přívětivé a ještě využívají 
nejmodernější technologie. Proto je ostatně i u koncových uživatelů 
IFS celosvětově nejoblíbenější ERP systém. Osobně bych chtěl přispět 
k tomu, aby se IFS i v České republice dostalo do pozice, kam patří,“ 
uvedl Jakub Peitz ke svému působení v IFS.
Po ukončení obchodní akademie v roce 2003 nastoupil Jakub do 
ABRA Software na pozici konzultanta. Zde se dále přes pozice Sales 
Managera a šéfa pražských konzultantů a obchodníků dostal v roce 
2013 na pozici Obchodního ředitele. V IFS působí od října 2017 
a v červenci 2018 povýšil z pozice presales konzultanta na pozici 
ředitele realizace. Jeho záliby jsou cestování, in-line a golf.

MIlAn TESAř
obchodní ředitel IFS
czech a IFS Slovakia

JAkUB PEITZ
ředitel realizace IFS czech
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náSTrOJE PrO PlánOVánÍ V IFS
ZkUšEnOSTI Z IMPlEMEnTAcE A PřÍnOSy nOVé VErZE

Plánovací nástroje (APS) vznikly jako 
logická nadstavba ERP systémů. 
Jejich hlavní cíl je možné definovat 

jako maximalizaci OEE (Overall equipment 
effectiveness) použitých zdrojů s ohledem na 
minimalizaci zpoždění dodávek. K dosažení 
tohoto cíle je však třeba mít na paměti, že 
libovolný APS systém funguje jako černá 
skříňka se vstupem (plánovací data) a výstu-
pem (plán). Snahou zákazníka by mělo být 
připravit takový vstup, který bude co nejvíce 
reflektovat realitu. Kvalita vstupu totiž přímo 
ovlivňuje kvalitu výstupu (dosaženého cíle) 
a tím i nepřímo míru důvěry zákazníka v APS 
systém.

ZkUšEnOSTI S PřÍPrAVOU
Většina společností přistupuje k nasazení 
APS systému tak, že po vznesení požadavku 
na jeho implementaci chtějí v relativně krátké 
době vidět výsledky. Splnitelné to samozřej-
mě je, pokud je na to společnost připravena. 
Bohužel tomu tak často není a data v IFS ne-
korespondují s realitou. V praxi jsme se o tom 
u zákazníků mohli přesvědčit mnohokrát. 
Např. jsou nekorektně nastavena základní 
data pro plánování (časové horizonty, pře-
pravní kalendář), případně data z technolo-
gických postupů určující dostupnou kapacitu 
(kalendáře, pracoviště, mzdové třídy, nářadí). 
Nebo nejsou přesně nastaveny parametry 
jednotlivých operací postupu (přípravný čas, 
paralelní operace, přepravní čas) či není za-
ktualizována (vypočtena) průběžná doba vý-
roby dle aktuálního nastavení. Stává se také, 
že stav odepisovaných operací neodpovídá 
realitě (odepsána pouze část, ale v reálu je již 
dávno vše hotovo) nebo nesedí dávka výrobní 
objednávky (dávka VO určena dle minimální 
na 5 ks, v reálu se vyrobí pouze 2 ks, zbýva-
jící 3 ks se již nikdy nevyrobí a blokují část 
kapacity). Toto jsou pouze některé příklady 
toho, co ovlivňuje (někdy poměrně i dost vý-
razně) plánovanou délku průběžné doby vý-
roby. Dalším nezbytným faktorem plánování 
je časová osa, která se dělí na více horizontů 
dle potřeb zákazníka. Nejčastěji je to horizont 
dlouhodobý (hlavní plán, kapacitní plán bez 

ohledu na materiálové zajištění), střednědobý 
(kapacitní plán včetně materiálového zajiště-
ní) a krátkodobý (konkrétní časové přiřazení 
na alokované zdroje). V praxi se však často 
setkáváme s termíny slibovanými nejenom 
bez ohledu na aktuální vytížení zdrojů, ale 
i materiálové zajištění.

ZAJÍMAVOSTI Z IMPlEMEnTAcE
Společnost ALTEC je implementačním 
partnerem IFS u několika společností 
využívajících plánování. Jednou z nich je 
společnost EGE vyrábějící mimo jiné zhášecí 
a trakční tlumivky, které se uplatní v distri-
bučních sítích energetiky resp. jako součásti 
elektrických lokomotiv. Tato firma si výše 
zmíněná fakta plně uvědomuje a soustavně 
se věnuje jejich úpravě včetně specifik, 
které má. Jedním z nich je např. překrývání 
operací, které významně ovlivňuje délku 
průběžné doby výroby. Bez překrývání byl 
výrobní plán i termíny dokončení značně 
zkresleny, po zohlednění je již zákazník 
schopen tyto výrobní objednávky realisticky 
plánovat. Druhé zajímavé specifikum je ploš-
ně limitovaná tlaková komora, v níž je možné 
plnit olejem více tlumivek najednou. Zároveň 
se však plnění musí provádět se stejnými 
technologickými parametry (olej, teplota, 
tlak). Nyní se toto plnění plánuje operativně, 
v nové verzi IFS Applications 10 je již možné 
operace se stejnou hodnotou charakteristiky 
plánovat paralelně tak, že sdílí stejný zdroj 
pracoviště. Požadavek na tento typ operace 
je u zákazníků poměrně častý a mnoho z nich 
jeho řešení v IFS jistě ocení.
Dalším zákazníkem využívajícím plánování 
je společnost ZAT vyrábějící prvky pro řídicí 
techniku z oblasti energetiky. Společnost 
ZAT používající pro oblast plánování data 
z Projektového řízení, Lidských zdrojů 
a Výroby je pěkným příkladem fungující 
integrace modulů. Příprava zakázek, která 
je časově mnohem rozsáhlejší než samotná 
výroba, zde probíhá v modulu Projektové 
řízení. Díky dlouhodobému systematickému 
plánování je zákazník schopen zohlednit 
vytížení zdrojů i z fáze projektové přípravy, 

což je pro něho klíčové. Dalším specifikem 
jsou lidské zdroje, kde bylo požadavkem 
využít data z modulu Lidských zdrojů (HR). 
Konkrétně se jedná o zaměstnance, kteří mají 
přiřazené rozvrhy (kalendáře v HR), rozvrhy 
svátků (výjimky v HR) a registrují si svoje 
absence. Pokud jsou tato data validní a za-
městnanci na mzdové třídě v modulu Výroba 
nemají přiřazen pracovní kalendář, pak je 
možné touto konfigurací zohlednit dostupnou 
kapacitu dle dat modulu Lidských zdrojů 
pro každého zaměstnance mzdové třídy 
modulu Výroba. Zákazník tedy nemusí tato 
data zadávat na dvou místech a pracuje vždy 
s lidskou kapacitou odpovídající skutečnosti. 
V IFS Applications 10 je tato konfigurace 
ještě přímočařejší. Díky příznaku ‚Použít plán 
HR‘ u zaměstnance mzdové třídy je možné 
rozhodnout z jakého modulu kapacitu čerpat 
(z pracovního kalendáře modulu Výroba či 
z dat modulu Lidských zdrojů).

DAlšÍ PřÍnOSy IFS APPlIcATIOnS 10
Závěrem je třeba říct, že IFS Applications 10 
přichází s řadou dalších vylepšení (nejenom) 
z oblasti plánování, které zákazníci určitě 
s nadšením přivítají. Jmenujme pouze pár 
příkladů. Výrazné rozšíření přináší MRP plá-
nování, kde se kombinují nejlepší vlastnosti 
z push a pull modelu výroby a díky tomu je 
možné pružněji reagovat na změny poptávky. 
Dalším příkladem je mzdová třída, kde je 
možné definovat kapacitu pomocí skupin 
(anonymní pracovní síla). Samozřejmě je zde 
stále možné přiřadit i konkrétního zaměstnan-
ce, nově do více mzdových tříd zároveň. Ve 
výrobním vizualizéru byla rozšířena podpora 
pro plánování, podobně jako v APB/CBS, kde 
jsou pro uživatele dostupné detailní informa-
ce, proč nebyla konkrétní objednávka/operace 
zaplánována. Odtud jsou tyto informace uklá-
dány zpět do IFS, kde je snazší jejich hro-
madné zpracování, například v podobě lobby. 
Co se však v IFS Applications 10 nemění, 
je fakt, že plánování stále zůstává nástrojem 
v rukou zákazníka a hlavně na něm záleží, jak 
efektivně bude tento nástroj používat.
Ing. Zdeněk Bäumelt, Ph.D., konzultant ALTEC a.s.
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Počas svetovej konferencie IFS 2018 
(Industrial and Financial Systems World 
Conference 2018), ktorá sa konala začiat-
kom mája v Atlante si redakcia magazínu 
ATP Journal (SK) pozvala k redakčnému 
mikrofónu Marcina Taranka, prezidenta IFS 
pre strednú a východnú Európu, výkonné-
ho riaditeľa pre Poľsko a prevádzkového 
riaditeľa pre východnú Európu a strednú 
Áziu. K rozhovoru sa pripojili aj Bartłomiej 
Denkowski, riaditeľ predpredaja v IFS 
Poland a Jozef Kováčik, výkonný riaditeľ 
pre IFS Czech a IFS Slovakia.

Aký je váš názor na nemecký koncept 
Industry 4.0 a iniciatívy Smart 
Industry a Smart Manufacturing?

M. Taranek: Sú to veľmi 
moderné témy, pričom 
technológie majú veľký 
vplyv na podnikanie. Od 
automatizácie a analýzy 
rozsiahlych údajov, cez 
prediktívnu údržbu až po 

všetko ostatné, čo dnes vidíme. Prepájanie 
strojov a ľudí s technológiami je niečo, čo 
je rozhodujúcim faktorom na optimalizáciu 
obchodných procesov. Čoraz dôležitejšie 
sú samozrejme aj umelá inteligencia (UI) 
a strojové učenie (SU) a stretávame sa s tým, 
že mnohí naši zákazníci nám kladú ohľadne 
nej otázky a zaujímajú sa o ňu.

Sú myšlienky týchto konceptov 
a iniciatív implementované vo vašich 
produktoch?
M. Taranek: Áno, samozrejme. IFS Applica-
tions 10, ktorá bola dnes (poznámka autora: 

1. 5. 2018) uvedená na trh, podporuje takéto 
potreby a požiadavky.

Podarilo sa vám už nasadiť 
v praxi riešenia využívajúce IoT 
alebo umelú inteligenciu?
M. Taranek: Máme už niekoľko referencií 
od zákazníkov, ktorí implementovali internet 
vecí (IoT) alebo umelú inteligenciu. Máme 
konkrétne príklady z USA a západnej Európe.

B. Denkowski: Aktuálne 
s našimi partnermi 
pracujeme na riešení 
prediktívnej údržby. Naše 
pilotné riešenie predpove-
dá poruchy v spoločnosti 
so spojitými výrobnými 

procesmi. Máme veľmi dobré výsledky. 
Najskôr sa umelá neurónová sieť naučila, ako 
identifikovať konkrétne vzory správania sa 
na skupine historických údajov získavaných 
počas dvoch rokov a potom takúto neurónovú 
sieť implementovali na skúšobné obdobie. 
S týmto riešením sa spoločnosti podarilo 
predikovať 100% vybraných porúch a zlyhaní. 
To je veľmi dobrý výsledok pre tento pilotný 
projekt.

Aká bola odozva u zákazníkov 
na IFS Applications 10?
M. Taranek: V našom regióne ešte nemáme 
takýchto zákazníkov, pretože až dnes bola 
nová verzia uvoľnená na trh. Máme len 
príklady prvých inovátorov (early adopters), 
ktorí implementovali IFS Applications 10. Ide 
o 5 spoločností s približne 4 000 zamestnan-
cami, ktorí už používajú IFS Applications 10. 

Program inovátorov (early adopters) je niečo 
jedinečné, pretože sme chceli zahrnúť ich 
pripomienky a postrehy vo finálnom vývoji 
riešenia pre zákazníkov. Počas tohto testova-
cieho obdobia majú zákazníci priamy vplyv 
na finálne riešenie aplikácie. Môžu ovplyvniť 
čo by malo byť v riešení zahrnuté, čo by sa 
malo zmeniť. V tejto fáze majú vplyv na 
konečnú aplikáciu. Okrem týchto inovátorov, 
ktorí nasadili IFS Applications 10, prejdú 
už niektorí z našich zákazníkov čoskoro do 
ostrej prevádzky. V našom regióne začneme 
s implementáciou aplikácie IFS Applications 
10 počas posledného štvrťroka tohto roku.

Objavili sa už aj konkrétni záujemci 
z vášho regiónu, ktorí prejavili záujem 
o nasadenie IFS Applications 10?
M. Taranek: Samozrejme, na tejto konferen-
cii máme z nášho regiónu viac ako 60 ľudí 
a väčšina z nich sú našimi zákazníkmi. Niek-
torí z nich by chceli zistiť, ktoré funkcionality 
IFS Applications 10 sú pre ich firmy vhodné. 
Zákazníci sa veľmi zaujímajú o samotný 
vývoj, zmeny a zlepšenia oproti existujúcim 
riešeniam. Jednou z takýchto spoločností je 
spoločnosť „Y Soft“ z Českej Republiky.

Z akého odvetvia prie-
myslu je “y Soft”?
J. Kováčik: “Y Soft” 
je globálny operátor. 
Majú veľa dcérskych 
spoločností vo svete. 
Ich hlavným produktom 

je bezpečné riešenie pre tlač a tiež vyvíjajú 
aplikácie pre PDA s čítaním kódov pre Wi-Fi 
a podobné projekty. Je to servisne oriento-
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vaná spoločnosť s vlastným vývojom a tiež 
majú už druhý rok v prevádzke IFS Applicati-
ons. Sú veľmi spokojní a hľadajú nové funk-
cie a riešenia v IFS Applications 10 a chcú 
prejsť na novú verziu tento, alebo budúci rok. 
To záleží na tom, ako budeme mať pripra-
venú legislatívu k novej verzii. Plánujeme 
začať s prvým projektom, ako Martin povedal 
v štvrtom kvartáli v tomto roku. V nasledujú-
com roku by mala táto spoločnosť fungovať 
na IFS Applications 10 ako jeden z prvých 
zákazníkov v našom regióne.

Stretli ste sa s pojmom 
cloud manufacturing?
M. Taranek: Cloud manufacturing je veľmi 
široký pojem založený na orientácii na služby 
pre výrobný sektor. Správa softvéru a údajov 
ako služba v cloude sú kľúčovým konceptom 
tejto myšlienky. Uvedený prístup je veľmi 
populárny v Amerike a západnej Európe, najmä 
v Škandinávii. My (IFS) sme na to dobre pri-
pravení. V podstate naši zákazníci v regióne sa 
len začínajú rozhliadať po tejto technológii. Ale 
teraz sa nachádzajú v rozhodovacej fáze. Preto 
potrebujeme viac času, aby krajiny v našom 
regióne si boli isté, že môžeme túto technológiu 
aplikovať. Myslím, že v priebehu roku uvidíme 
zmeny v myslení zákazníkov a potom budú 
úplne cloudovým riešeniam dôverovať. Budú 
si môcť spočítať úspory a prínosy cloudových 
riešení, vďaka čomu ich príjmu a nasadia.

Máte vo Východnej Európe dátové  
centrá, kde bude implementované 
cloudové riešenie IFS Applications 10?
M. Taranek: Áno, máme. IFS riešenie je 
založené na Microsoft Azure. Je to jedno 
z riešení, ktoré bude potenciálne možné im-
plementovať v rôznych krajinách a regiónoch 
pre našich zákazníkov. Je to súčasť našej 
spolupráce so spoločnosťou Microsoft.

IFS je organizácia zameraná 
na zákazníka (customer centric). 
Prispôsobujete teda svoje produkty 
požiadavkám zákazníkov?
M. Taranek: Ponúkame štandard. Štandard 
je založený na medzinárodných poznatkoch, 
skúsenostiach a vplyvoch zákazníka na 
produkt. Jedná sa teda zároveň o prostredie 
veľmi bohaté na funkcionalitu. Uľahčuje 
nám to skutočnosť, že celé riešenie má 

zabudovanú vysokú úroveň konfigurovateľ-
nosti. Momentálne máme dva spôsoby, ako 
možno vykonávať zmeny v našom softvéri. 
Buď vykonávať úpravu zdrojového kódu (čo 
nie je veľmi vhodný prístup), alebo meniť 
parametrizáciu a postupne rozširovať riešenie 
prostredníctvom jednoduchých aktualizácií. 
Tým chcem povedať, že každý zákazník je 
samozrejme jedinečný, ale niektoré procesy 
sú štandardizované. Nášho zákazníka pre-
sviedčame, aby vykonával zmeny v aplikácii 
väčšinou prostredníctvom konfigurácie, ale 
v niektorých prípadoch sú potrebné aj modifi-
kácie, ktoré sme im samozrejme schopní tiež 
dodať. S aplikáciou IFS to je možné, pretože 
je to veľmi flexibilné riešenie.

Aké služby ponúkate zákazníkom, 
ktoré možno implementovať v IFS 
Applications 10
M. Taranek: IFS riešenie je vytvorené z ma-
lých modulov (služieb). Najskôr je dôležité 
analyzovať každý prípad zvlášť s cieľom 
nastaviť podnikanie zákazníka. V prvom rade 
by sme zákazníkovi dodali základný balík 
s nevyhnutnou funkcionalitou. Počas vývoja 
a rastu spoločnosti sme schopní ponúkať 
ďalšie komponenty a moduly, ktoré budú 

spĺňať očakávania zákazníkov. Môžeme 
začať s veľmi malým riešením a postupne 
pridávať ďalšie funkcie, ktoré bude zákazník 
potrebovať pre svoj rast.

J. Kováčik: Keď hovoríme napríklad o IoT 
službách, je to o vytváraní dát a používaní 
platformy, ako je Microsoft Azure, na ove-
renie toho, ktorá časť dát dáva zmysel, aby 
sa niekde poslala na ďalšie spracovávanie. 
V skutočnosti poskytuje IFS dve rozdielne 
riešenia v rámci IoT a jedným z nich je IFS 
IoT Business Connector. Jedná sa o súbor 
webových služieb, ktoré nezávislé volá po-
skytovateľ a merajú (zbierajú) údaje. Existuje 
brána, ktorá je zodpovedná za to, aby služba 
IFS vykonala určité kroky, ktoré sú potrebné 
v aplikácii IFS. V podstate môžeme spustiť 
každý proces, ktorý je vo vnútri IFS Applica-
tions. To znamená, že neexistuje obmedzenie, 
aký druh informácie je možné spracovať. To 
závisí len od služieb zákazníka a podľa ich 
špecifického procesu. Výsledkom je vždy 
adresné volanie konkrétneho procesu, pokiaľ 
sú splnené podmienky pre jeho spustenie. 
Môžete si napríklad vytvoriť vlastné podmi-
enky pre volanie procesu, spustiť ľubovoľnú 
akciu v systéme, apod.
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IFS Applications 10 sa skladá z jednej 
základnej časti, ktorou je jadro. Dá 
sa jadro aplikovať u zákazníka alebo 
musí to byť cloudové riešenie zavesené 
niekde na Azure?
J. Kováčik: To je na voľbe zákazníka. Rov-
naké riešenie je aplikovateľné ako softvér ako 
služba (SaaS) alebo ako cloudová služba. To 
znamená, že je to hardvér v prostredí cloudu, 
alebo je to on-premise inštalácia. Každé 
z týchto riešení používa absolútne to isté jadro 
a poskytuje tie isté nástroje pre jeho rozvoj 
alebo modifikácie, čo je dosť podstatné pre 
spoluprácu s partnermi, ktorí sú orientovaní 
práve pre poskytovanie služieb. Je voľbou 
zákazníka, ktoré z riešení si zvolí, ako licenčne 
tak technologicky. Čo sa týka jadra IFS Appli-
cations 10, tak je to otvorená architektúra. To 
znamená je otvorená všetkým vstupným ale aj 
výstupným službám, ktoré poskytuje. Samotná 
skladba IFS Applications dovoľuje integrovať 
ľubovoľné komponenty navzájom, to zname-
ná, že sa jedná o flexibilné riešenie, ktoré je 
vnútorne postavené na servisne orientovanej 
architektúre (SOA). S verziou 10 prichádzajú 
nové moderné otvorené platformy pre integráciu 

systému s ľubovoľným produktom tretej strany 
práve pre zaistenie IoT a podobných služieb. 
Jadro IFS Applications ako také, poskytuje nie 
len nástroje pre integráciu, ale tvorí foundation, 
to znamená základnú vrstvu celého aplikačného 
rozhrania, ktoré zaisťuje komunikáciu s apli-
kačným serverom a s klientskymi vrstvami. 
Tých klientskych vrstiev môže byť niekoľko, 
s verziou 10 sa dostáva do popredia nové 
rozhranie klienta IFS Aurena, ktoré je na plat-
forme HTML5 a teda nezávislé na operačnom 
systéme. Inými slovami, bude aplikácia bežať 
nie len na operačnom systéme (OS) Windows, 
ale tiež na OS Android, alebo Apple.

keďže je aplikácia otvorená, môžem 
vytvoriť akúkoľvek novú službu, ktorá 
sa mi do môjho portfólia hodí?
J. Kováčik: Áno

Je to otvorené natoľko, že poznám 
štruktúru a spôsob komunikácie rEST-
ful API a tak viem prepisovať a čítať 
premenné, ktoré potrebujem?
J. Kováčik: Áno, presne tak. Ku všetkým 
funkciám dostupným k danej inštalácii, ktoré 

obsahuje jadro IFS Applications možno vidieť, 
aké parametre používajú, akým spôsobom ich 
teda volať a aké návratové hodnoty poskytujú.

keďže jadro je ten najväčší kolos 
celého systému, je možne ho nejakým 
spôsobom distribuovať?
J. Kováčik: Musíme si ešte ujasniť, kde 
sa vlastne jadro z hľadiska architektúry 
nachádza. Úplne dole je databázová vrstva, 
ktorá má v sebe všetky API, t. j. biznis logiku 
na platforme ORACLE. V strede je IFS mid-
dleware server, čo je teda vlastne integračná 
vrstva. Tá zodpovedá za komunikáciu práve 
prostredníctvom webových služieb, rozhraní 
ako PL/SQL Access provider a podobne. 
A potom je tam klient, ktorý komunikuje 
s middleware serverom, takže tieto vrstvy sú 
tri. Podľa toho, o ktorej technologickej časti 
sa rozprávame, tak áno, môže byť distribuo-
vaná. Napríklad aj middleware server môže 
byť distribuovaný.

Autor: Ing. Peter Papcun, PhD.
zástupca redakcie ATP Journal na konferencii 

IFS World Conference 2018
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IFS PřEDSTAVUJE
IFS FIElD SErVIcE MAnAGEMEnT 6
Nová verze, dostupná pro cloud i jako on-premise řešení, nabízí přepracované uživatelské 
rozhraní a 50% zvýšení výkonu.

Společnost IFS představila na IFS 
World Conference v Atlantě velkou 
aktualizaci řešení IFS Field Service 

Management™ (FSM).
IFS Field Service Management 6 nabízí celou 
řadu vylepšení zahrnujících například:
u	Nové uživatelské rozhraní (UX): IFS FSM 
6 s kompletně přepracovaným rozhraním bude 
možné používat s jakýmkoli prohlížečem na 
libovolném zařízení. Nové UX je zaměřeno 
na uživatele a zaujme intuitivním ovládáním 
a perfektním grafickým zpracováním, včetně 
tabulek a grafů ve vysokém rozlišení.
u	Výrazné zvýšení výkonu v nástroji IFS 
Planning & Scheduling Optimization™ 
(PSO): Komponenta IFS PSO řešení IFS 
Field Service Management se dočkala 50% 
zvýšení výpočetního výkonu na platformě 
Microsoft Azure. Došlo rovněž k výraznému 
zvýšení maximálního počtu aktivit na stan-
dardní Dynamic Scheduling Engine (DSE) 

pro dynamické responzivní zpracování.
u	Konfigurovatelnost nové generace: 
Řešení IFS FSM 6 je napsáno ve zcela 
novém skriptovacím jazyce, který uživatelům 
umožňuje konfigurovat datová pole, pracovní 
postupy i chování uživatelů. Eliminuje se tak 
potřeba nákladných přizpůsobení, uživatelé 
jsou agilnější a nestárnoucí funkce pro řízení 
služeb zajišťují bezproblémové aktualizace.
u	Hlavní funkční vylepšení: Kromě těchto 
hlavních změn v architektuře přináší IFS FSM 6 
také řadu nových funkcí a rozšíření stávajících 
funkcí v oblastech, jako jsou větší flexibilita 
při optimalizaci plánování, správa reklamací, 
mobilní synchronizace a vylepšení UI.
u	Platba a nasazení s ještě větší flexibili-
tou: Zákazníci si mohou vybrat, zda chtějí 
IFS FSM 6 nasadit jako víceklientské řešení 
na cloudové platformě Microsoft Azure, jako 
řízenou službu v cloudu nebo jako on-premi-
se řešení. Flexibilita se však týká také růz-

ných způsobů platby, od přímého vlastnictví 
po měsíční předplatné.
„Velmi nás těší, že můžeme představit řešení 
IFS Field Service Management 6, které je 
špičkou v oboru z hlediska použitelnosti, kon-
figurovatelnosti, konektivity a flexibility,“ řekl 
Mark Brewer, globální oborový ředitel pro 
služby ve společnosti IFS. „S tímto novým 
vydáním pokračujeme v diferenciaci námi 
nabízených výhod, avšak i nadále nabízíme 
zákazníkům možnost zvolit si funkce, které 
potřebují, a nasadit je tak, jak chtějí — ať 
už v cloudu nebo místně. Výběr je dobrá věc 
a díky společnosti IFS se zákazník může roz-
hodnout, co je pro jeho podnikání přínosné. 
Zkombinujte tuto flexibilitu se špičkovými 
funkcemi, prvotřídní AI, optimalizací a novým 
uživatelským rozhraním a bude zřejmé, že 
tento produkt společnosti IFS představuje 
skutečně nejucelenější propojené řešení pro 
služby v terénu na trhu.“
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WADAcO V PrAXI
V IFS Applications nalezneme mnoho zajímavých a uživatelsky 
velmi přínosných funkčních prvků. Jedním z takových prvků 
je komponenta WaDaCo neboli Warehouse Data Collection. 
Zjednodušeně česky řečeno se jedná o „Sběr dat ve skladu“.

V dnešní době, v období stále se více 
prosazujících faktorů maximální 
automatizace a zjednodušení procesů se 

WaDaCo nabízí jako kvalitní a velice příjemné 
zlepšení organizace práce ve skladech, kde 
dochází k rychlému a mnohačetnému každo-
dennímu pohybu položek.
Funkcionalita WaDaCo je něčím, co zákazní-
kům pomáhá jednak zrychlovat, ale především 
zpřesňovat a zjednodušovat veškeré skladové 
procesy. S využitím a s pomocí dalších dopl-
ňujících technologií jako například čtečky čá-
rových kódů dochází k významným časovým 
úsporám a zkrácení procesů jak k naskladnění, 
tak i vyskladnění požadovaných položek.

PřÍnOSy JSOU ZřEJMé:
Komplexnost řešení skladového hospo-
dářství – lze řídit téměř veškeré skladové 
procesy.
Jednoduchost – lze snadno měnit logiku 
jednotlivých procesů a to přímo uživatelem 
(je-li to povoleno a je-li to žádoucí).
Rychlost a přehlednost – především časová 
dostupnost a rychlost provedených operací se 
stává velkou a nezanedbatelnou výhodou.

ZADánÍ PrOJEkTU:
Popíšeme zde zajímavý příběh v postupu 
a nasazení komponenty WaDaCo na straně 
zcela konkrétního zadání a projektu.
Realizace projektu probíhala ve společnosti 
Tomra Sorting a.s.
Zadavatel se rozhodl pro optimalizaci skla-
dových procesů. Realizátorem projektu byla 
společnost CDC Data s.r.o.

cÍlE PrOJEkTU:
Z požadavků a předloženého zadání vyplynulo 
několik zásadních cílů projektu. Klíčový po-
žadavek byl pojmenován jako „Optimalizace 
a zpřesnění skladových transakcí“. Dále byl 
kladen důraz na „Rychlost“ (rychlost s jakou 
se dostávají data do informačního systému).

řEšEnÍ:
Při úvodních konzultacích vznikla nosná 
idea – „Bezpapírový sklad“. Tedy takový 
sklad, který nebude ke svému fungování 
potřebovat téměř žádné tištěné výstupy.
Tuto myšlenku dodavatel pomocí kompo-
nenty WaDaCo připravil v návrhu řešení a ve 
spolupráci s klíčovými uživateli na straně 
zákazníka došlo k naplnění.
Současný a reálný život projektu přinesl 
uživatelům nezanedbatelné výhody oproti 
původnímu řešení. Odpadá zejména nutnost 
tisknutí papírových dokladů, jako jsou pří-
jemky, výdejky nebo přepravní listy – veškeré 
informace najdou uživatelé snadno a pře-
hledně na čtečce čárových kódů. Přístup do 
každého jednotlivého zařízení probíhá vždy 
pod konkrétním uživatelským profilem – stej-
ným, jakým se přihlašuje uživatel do IFS.
Realizací „bezpapírového skladu“ došlo 
následně k návrhu na pokračování projektu 
a přípravě další etapy implementace – mít 
možnost zjistit, kdo a kdy prováděl konkrétní 
skladový proces.
I tento požadavek je pokryt standardní 
funkcionalitou WaDaCo. Každý uživatel má 
svoje unikátní přihlašovací údaje, kterými se 
autorizuje vůči systému. Není tedy pochyb 
o tom, kdy a kdo provedl danou skladovou 
transakci - všechny tyto informace jsou k 
dispozici v přehledném okně.

Dalším přínosem realizace projektu je 
zpřehlednění i z hlediska organizace a plá-
nování zdrojů - veškerá data jsou okamžitě 
dostupná v přehledech, vyhodnocena a za-
městnanci mohou být náležitě motivováni 
a ohodnoceni.
WaDaCo je plně integrováno, všechna data 
se načítají a ukládají do systému IFS v reál-
ném čase. Přijímaný materiál je okamžitě po 
příjmu zapsán do systému. Odpadá doposud 
zažitá operativa, kdy zaměstnanec příjme 
zboží, někam něco zapíše/nezapíše, v horším 

případě se to snaží zapamatovat a později 
toto zavést do systému.
Uživatel se vyhne lidské chybě či nedůsled-
nosti a je schopen s materiálem a informace-
mi okamžitě pracovat.

Závěrečné shrnutí úspěšně provedené realizace 
projektu vedlo k rozšíření a využití i dalších mož-
ností a zefektivnění původně předpokládaných 
přínosů i o další výhody.
V průběhu realizace byla navržena a zákazníkem 
plně akceptována komponenta vytvoření uživa-
telsky definovaného přehledu v podobě Lobby.
Lobby přináší snadnou orientaci a rychlé 
pohledy na pořízená data. Je tak připrave-
na a umožněna okamžitá reakce na růžné 
a aktuální podměty. Využití Lobby znamená 
zejména ulehčení práce nejenom skladníkům 
nebo nákupčím, ale také vedoucím a řídícím 
pracovníkům. Ihned po přihlášení do systému 
IFS získá manažer jasný přehled. Lze shlédnout 
proaktivně i informace o tom, kolik nákupních 
objednávek dojede, jaké množství materiálu 
přijmeme. V jakém čase se co očekává a snadno 
plánovat kapacity a činnosti.
Komponentu Lobby dnes využívá zadavatel 
také pro nákup a sklady, je intenzivně a plno-
hodnotně využívána i výrobou a plánováním 
výroby.
Řešení WaDaCo je v Tomra Sorting a.s. plně 
v provozu a v současné době aktivně využí-
váno zejména na slovenské pobočce. Ve slo-
venské lokalitě je provedeno doladění dalších 
požadavků z lokalit pro realizaci následného 
projektu zavedení v dalších zemích světa. 
Projekt spuštění WaDaCo probíhá i v dalších 
státech a pobočkách společnosti, ve kterých 
zákazník působí.
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F  irma CDC Data je na poli IT zná-

mou a respektovanou značkou. 

Díky svému silnému technickému 

zázemí, širokému týmu specialistů na 

jednotlivé oblasti a hlavně detailně zpra-

covaným firemním procesům, využívají její 

služby firmy různých velikostí i zaměře-

ní, převážně však společnosti z oblasti 

výroby a průmyslu. Dispečink CDC Data 

zpracovává denně přes 100 uživatelských 

požadavků u více než 900 aktivních zá-

kazníků. Společnost poskytuje své služby 

v rámci celé České republiky s pobočkami 

v Praze, Brně, Mikulově, Příbrami, Děčíne 

a Šumperku.

kOMPlEXnÍ SlUžBy
nA VySOké úrOVnI
Spektrum IT služeb, které CDC Data 

zákazníkům nabízí, je velmi široké 

– od pomoci výběru vhodného počítačo-

vého systému a návrhu a výstavby sítí, 

přes outsourcing ICT – kompletní správu 

prostředí klienta, monitoring IT prostřed-

ků, řešení datových úložišť, bezpečnosti, 

dostupnosti, zálohování až po optimální 

řešení tisku. „Pro zákazníky všech velikos-

tí je našim posláním Business Continui-

ty – jednoduše, aby je jejich IT nenechalo 

na holičkách“, uvedl Jiří Prokeš.

CDC Data je dlouhodobě jedním z 

největších partnerů a největší servisní 

organizací společnosti Fujitsu. Co se 

týká slaboproudých systémů, zabývá se 

firma nejen výběrem a instalací vhodných 

elektronických zabezpečovacích a kame-

rových systémů, ale také elektronickou 

požární signalizací.

kDO náM VěřÍ?
Kvalitu služeb firmy CDC Data potvrzují 

i četné reference zákazníků. Mezi nimi 

je například společnost KIWI.com a také 

všechny pivovary v ČR a na Sloven-

sku sdružené pod hlavičkou koncernu 

HEINEKEN. Mezi další klienty CDC Data 

patří například společnosti Vitar, Minerva 

Boskovice, TDK, Penam, Kabelovna Děčín 

Podmokly, Hanwha, Prabos, Siemens 

nebo Česká televize, pro kterou firma 

zajištuje monitoring IT systémů.

ZAJIšťUJEME nAšIM klIEnTŮM 
klIDný SPánEk
Jak se firmě CDC Data daří plnit hlavní 

úkol, kterým je správné fungování IT 

infrastruktury a počítačových sítí zá-

kazníku? „Kompletní zákaznický servis 

zajištujeme nepřetržitě, a to pomocí 

našeho dohledového centra. Díky tomu 

jsme schopni předvídat možné problé-

my v síti, zákazníkovi včas navrhnout 

vhodné řešení a tím předejít případným 

výpadkům. Navrhujeme vhodná řešení 

pro efektivnější využití stávajícího hard-

ware, čímž eliminujeme další zbytečné 

investice našich zákazníku,“ popsal část 

aktivit firmy jednatel 

Luboš Strapina s důrazem na to, že 

prioritou firmy je vysoká odborná úroveň 

a neustálé vzdělávání zaměstnanců.

SVěT IT SE MěnÍ. A My S nÍM!
„V CDC Data ovšem nezůstáváme 

pozadu a velmi pečlivě sledujeme nové 

trendy, které začleňujeme do portfolia 

námi nabízených služeb. Ať již se jedná 

o cloudová řešení v privátních, veřejných 

či hybridních scénářích, či technologie 

pro lokalizaci objektů v reálném čase. 

Novinkami v našem portfoliu jsou např. 

i systémy autonomních inteligentních asi-

stentů, nebo produkty pro sběr a analýzu 

strojových dat.“ uvedl obchodní ředitel 

společnosti Jiří Prokeš

KONTAKT:

CDC Data, s.r.o.
Tel.: +420 538 700 555

E-mail: info@cdc.cz
www.cdc.cz
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Díky dvacetiletým zkušenostem na poli 
IT se  rma CDC Data stala známou 
a věhlasnou ve svém oboru. Letos v létě 
tomu bylo dvacet let, co tato společnost 
na českém trhu v oblasti počítačových 
informačních technologií působí.. Jejím 
hlavním cílem je zajistit zákazníkům, aby 
jim počítačová technika co nejvíce pomá-
hala v práci. Díky nonstop dispečinku je 
pro zákazníky zajištěna podpora 24 hodin 
denně. Společnost poskytuje své služby v 
rámci celé České republiky s pobočkami 
v Praze, Brně, Mikulově, Příbrami, Děčíne 
a Šumperku.

Kompletní služby na vysoké úrovni 
Spektrum IT služeb, které CDC Data zákaz-
níkům nabízí, je velmi široké – od pomoci 
výběru vhodného počítačového systému 
a návrhu a výstavby sítí, přes outsourcing 
ICT – kompletní správu prostředí klienta, 
monitoring IT prostředků, řešení datových 
úložišť, bezpečnosti, dostupnosti, zálo-
hování, až po optimální řešení tisku. „Pro 
zákazníky všech velikostí je našim poslá-
ním Business Continuity – jednoduše, 
aby je jejich IT nenechalo na holičkách“, 
uvedl Account Manager společnosti pan 
Jiří Prokeš.

CDC Data je dlouhodobě jedním 
z největších partnerů a největší servisní 
organizací společnosti Fujitsu. Co se týká 
slaboproudých systémů, zabývá se  rma 
nejen výběrem a instalací vhodných elek-
tronických zabezpečovacích a kamerových 
systémů, ale také elektronickou požární 
signalizací.

Nová centrála v Brně
Firma CDC Data započala své podnikání 
v Mikulově při počtu pěti zaměstnanců, 

dnes se jejich počet rozrostl na téměř še-
desát. Díky své expanzi bylo na konci roku 
2015 sídlo společnosti přemístěno z Miku-
lova do Brna. „V Mikulově ovšem i nadále 
působíme, a naši technici zajištují podporu 
pro zákazníky z Mikulova a blízkého okolí“, 
vysvětlil Jiří Prokeš. 

Kdo nám věří?
Kvalitu služeb  rmy CDC Data potvrzují 
i četné reference zákazníků. Mezi nimi je 
například 1. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy a také všechny pivovary v ČR a na 
Slovensku sdružené pod hlavičkou koncer-
nu HEINEKEN. Mezi další klienty CDC Data 
patří například společnosti Velvana, Vitar, 
Kofola, Minerva, Osram, TDK, Penam, 
nebo Česká televize, pro kterou  rma zajiš-
tuje monitoring IT systémů. Velkou spous-
tu významných zákazníků má společnost 
díky svému původu i v regionu Mikulovska 
a Břeclavska.

Hledáme pro zákazníky nová řešení
Jak se  rmě CDC Data daří plnit hlavní 
úkol, kterým je správné fungování IT infra-
struktury a počítačových sítí zákazníku? 
„Kompletní zákaznický servis zajištujeme 
nepřetržitě, a to pomocí našeho dohle-
dového centra. Díky tomu jsme schopni 
předvídat možné problémy v síti, zákazní-
kovi včas navrhnout vhodné řešení a tím 

předejít případným výpadkům. Navrhuje-
me vhodná řešení pro efektivnější využití 
stávajícího hardware, čímž eliminujeme 
další zbytečné investice našich zákazníku,“ 
popsal část aktivit  rmy jednatel Luboš 
Strapina s důrazem na to, že prioritou 
 rmy je vysoká odborná úroveň a neustálé 
vzdělávání zaměstnanců. Od loňského 
roku  rma poskytuje také „chytré záloho-
vání“  remních dat, která jsou přenášena 
pomocí zabezpečeného šifrovaného připo-
jení do cloudového úložiště – CDC Cloudu. 
Díky šifrování jsou tak citlivá data zákazní-
ků v bezpečí. 

Profesionální přístup
CDC Data je členem Regionální hospodář-
ské komory a v letech 2013 – 2017 se 
opakovaně dostala mezi desítku  nalistů 
ankety Firma roku v rámci Jihomoravského 
kraje. Jedná se o výsledek snahy být zod-
povědným a vysoce erudovaným partne-
rem svých zákazníků.

CDC DATA: 
POMÁHÁME DRUHÝM USNADNIT PRÁCI

P A R T N E Ř I  I F S

KONTAKT:

CDC Data, s.r.o.
Tel.: +420 538 700 555
E-mail: info@cdc.cz

cDc DATA:
Svět IT se mění. A my s ním!
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Stavíte se k AI spíše optimisticky, nebo pesimisticky? Bas de Vos, ředitel think tanku IFS 
Labs ve společnosti IFS navrhuje poněkud pragmatičtější pohled na AI. Říká, že polarizované 
vnímání nám zabraňuje vidět, co všechno je už nyní možné. Mezi tři oblasti, ve kterých 
dnes AI může najít skutečné uplatnění, patří rozšíření lidských schopností a automatizace 
rozhodování, prediktivní údržba a servis využívající AI a interakce systémů s podporou AI. 
Klíčem k úspěchu je využívat silné stránky AI a lidského mozku dohromady tak, aby se 
navzájem podporovaly a doplňovaly, uvádí de Vos.

J ste v souvislosti s AI evangelista, nebo fa-
talista? V současnosti existují dva hraniční 
postoje vůči AI. Jeden tábor říká, že AI 

způsobí konec civilizace, jak ji známe, protože 
roboti nám seberou veškerou práci. Druhý 
tábor pak AI považuje za řešení všech našich 
problémů – říká, že AI představuje konečné 
řešení, jež zachrání naši planetu. Je ironií, že 
tak složitá a komplexní technologie vzbuzuje 
tak primitivní reakce a černobílý pohled na 
věc. A právě to je problém. Protože každý, kdo 
skutečně pracuje s AI, vám poví, že pravda 
je přinejmenším v krátkodobém horizontu 
mnohem méně dramatická – zato podstatně 
významnější tady a teď. Ve kterých podnicích 
tedy uvidíme AI nejdříve a jaké její využití se 
stane průkopníkem ve vývoji? Toto jsou oblasti, 
ve kterých předpovídám rapidní vzestup:

1) rOZšÍřEnÍ lIDSkých
SchOPnOSTÍ POMOcÍ AI
A AUTOMATIZAcE rOZhODOVánÍ
Jedním z důvodů, proč někteří lidé věří tomu, 
že je AI připraví o práci, je ten, že zamě-
ňují AI s automatizací. Podle průzkumu 
společnosti Gartner se „rok 2020 stane 
přelomovým z hlediska obsazování pracov-
ních pozic souvisejících s AI, protože umělá 
inteligence se stane pozitivním motivačním 
faktorem při práci… AI v roce 2020 vytvoří 
2,3 milionu nových pracovních míst, zároveň 
však ze stávajících 1,8 milionu ubere.“ Podle 
analytičky Svetlany Sicular ze společnosti 
Gartner „bohužel nejkatastrofálnější varování 
ohledně úbytku pracovních míst zaměňují AI 

za automatizaci, což zastiňuje největší přínos 
AI, kterým je rozšíření lidských schopností 
pomocí AI – to v podstatě spočívá v kombi-
naci lidské a umělé inteligence, kdy jedna 
druhou navzájem doplňuje.“*
Podívejme se na jeden příklad, jak lze výše 
zmíněnou výhodu využít při optimalizaci 
rozhodování. Průmyslová odvětví se na 
expandujícím globálním trhu neustále 
potýkají s rostoucí složitostí. Globalizace, 
inovace a konkurence rapidně rostou a po 
firmách se neustále vyžaduje, aby vyráběly 
a dodávaly více produktů při využití menšího 
množství zdrojů a za použití štíhlejších 
a rychlejších operací. Jedním z důsledků 
rapidní globalizace je fakt, že poptávka po 
produktech nebo službách se může na celo-
světových trzích v každém okamžiku rapidně 
změnit. Představme si výrobní společnost, 
která prodává své produkty v 50 zemích. 
Při náhlém vzestupu cen surovin v jednom 

regionu nebo uvalení nových obchodních cel 
bude taková společnost muset dokázat velmi 
rychle přizpůsobit poptávku a případně také 
ceny. AI může v tomto případě pomoci zlepšit 
přehled o velkém množství různých faktorů 
současně a vytvořit plán pro upravení pláno-
vání poptávky a cen. S využitím historických 
dat se můžete naučit přijímat nebo navrhovat 
rozhodnutí, která budou rychlejší i inteli-
gentnější. Při pohledu na obrovskou sadu dat 
z několika různých trhů může být obtížné 
identifikovat, co je skutečně důležité. AI vám 
může pomoci odhalit anomálie a vzorce nebo 
může upozornit na případy, kdy data vybočují 
z určitého intervalu. Tímto způsobem lze 
pomocí AI automatizovat některá rozhodnutí. 
Na základě akcí provedených v minulosti 
a zadaných priorit vám pak váš podnikový 
software využívající AI například každý den 
nabídne seznam 5 nejlepších rozhodnutí, 
která byste mohli učinit.

TřI PODnIkOVé OBlASTI,
VE kTErých UMělá InTElIGEncE (AI) MŮžE 
JIž DnES ZAJISTIT OBchODnÍ PřÍlEžITOSTI
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Při použití AI k detekci anomálií se mohou 
pracovníci zaměřit na rozhodování o tom, 
jak se s anomálií vypořádat – protože takové 
rozhodování při posuzování lidských reakcí 
a důsledků může vyžadovat spíše ryze lidské 
vlastnosti, jakými jsou například kreativita 
či empatie. Pro úspěch AI v dlouhodobém 
horizontu bude zásadní nalézt optimální 
rovnováhu spolupráce lidí a AI.

2) PrEDIkTIVnÍ úDržBA 
A SErVIS S VyUžITÍM AI
Působivé příběhy o AI – např. nákladní vozy 
bez řidičů – si vždy vyslouží palcové titulky. 
Ve skutečnosti bude mít AI pro většinu 
společností největší vliv na to, jak jsou její 
nákladní vozy udržovány a servisovány. 
Rozhodne například o tom, který algoritmus 
využije data z toho kterého senzoru, aby 
dokázal předpovědět specifické potřeby da-
ného tahače – a to v předstihu, bez ohledu na 
počasí a bez ohledu na to, zda se jedná o ote-
vřenou silnici nebo o servisní dílnu. AI bude 
ve skutečnosti hrát v celé řadě průmyslových 
odvětví hlavní úlohu při údržbě. Společnost 
McKinsey zjistila, že prediktivní údržba 
využívající AI umožňuje ve výrobních provo-
zech lepší predikci a prevenci selhání stroje 
díky tomu, že kombinuje data z pokročilých 
senzorů IoT (internet věcí), protokolů údržby 
i externích zdrojů. Tím lze dosáhnout až 20% 
zvýšení produktivity aktiv a celkové náklady 
na údržbu lze snížit až o 10 %.“
Průmyslová odvětví s vysokými nároky na 
objem aktiv, jako výrobní sektor nebo energe-
tika, představují ideální prostředí pro využití 
AI, jelikož v dnešní době je většina jejich 
vybavení osazena množstvím senzorů, které 
generují záplavu dat IoT. Tato data mohou 
posloužit jako základ pro vývoj algoritmů 
strojového učení. Na základě těchto dat pak 
AI dokáže přeměnit preventivní údržbu ve 
zcela prediktivní.
Výrobní linky nebo energetické závody 
propojené se softwarem s vestavěnými 
funkcemi AI mohou využívat data IoT 
například k detekci míst, kde je podle senzorů 
příliš vysoká teplota. S využitím algoritmů 
strojového učení se systém může učit ze 
zkušeností a propojit tato data se scénáři 
výroby. Například: Teplota na výrobní lince 
je příliš vysoká, což si v minulosti vyžádalo 
údržbu. Tato zkušenost nyní může být využita 

k automatickému vytvoření pracovní objed-
návky v podnikovém softwaru a k vyslání 
servisního pracovníka, aby daný problém 
vyřešil – to vše bez jakéhokoli manuálního 
zásahu. Po vytvoření řešení pro plánování 
tras servisních pracovníků s využitím AI (op-
timalizace rozhodování) se software dokonce 
dokáže učit, jak v zájmu maximální efektivity 
optimalizovat harmonogram pracovníků 
vzhledem k servisnímu vybavení a s ohledem 
na geografické rozmístění pracovišť. Toto je 
pouze jeden z příkladů, jak lze dohromady 
využít IoT, automatizaci a AI k optimalizaci 
prediktivní údržby a servisu.

3) InTErAkcE SySTéMŮ
S PODPOrOU AI
Vůbec nejpokročilejší oblastí AI je interakce 
s lidmi a systémy. Hlasové asistenty využí-
vající AI představují pro mnoho organizací 
obrovskou příležitost – a to jak pro interní, 
tak externí využití. Klíčem je využívat tyto 
asistenty pro jednoduché dotazy nebo trans-
akce vyskytující se ve velkých objemech. 
Tyto úlohy nemusejí být ve své podstatě 
komplikované, avšak stále vyžadují, abyste 
se pokaždé přihlásili do aplikace a provedli 
tam krátkou sérii akcí, což z dlouhodobého 
hlediska vyžaduje nějaký čas.
Interně tak mají AI chatboty ve společnostech 
obrovský potenciál, jak tento proces zefektiv-
nit. Jedním z příkladů může být situace, kdy 
zaměstnanec volá do práce, že je nemocen, 
žádá o volno nebo jednoduše potřebuje najít 
určitou položku v podnikovém softwaru. 

Možnost získat přístup k informacím nebo 
provádět některé akce pomocí hlasu nebo 
chatu představuje významnou úsporu času 
i nákladů. Přidané funkce AI mohou časem 
daný proces ještě více zefektivnit, takže 
provádění určité úlohy bude v budoucnu ještě 
hladší a rychlejší.
Externě lze pak AI chatboty využít při 
příjímání hovorů na servisní linku, protože 
tyto hovory mají často podobu jednoduchých 
dotazů například na otvírací dobu nebo na 
čas, kdy dorazí technik. Význam tohoto 
přístupu využívajícího AI bude čím dál větší 
nejen z hlediska kvality služeb, které můžete 
nabídnout, ale také v kontextu rostoucího 
nedostatku kompetentních pracovníků u po-
skytovatelů služeb.
Mnoho kontaktních center dnes vyvíjí omni-
kanálová řešení využívající hlasové služby, 
e-mail, sociální sítě a chat jako možnosti 
navázání kontaktu. Funkce AI jim mohou 
pomoci identifikovat vámi preferovaný ko-
munikační kanál a celým procesem vás příště 
provést mnohem rychleji.

* Tisková zpráva společnosti Gartner, 
Gartner Says By 2020, Artificial Intelligence 

Will Create More Jobs Than It Eliminates, 
prosinec 2017, https://www.gartner.com/

newsroom/id/3837763

Autor: Bas de Vos
ředitel IFS Labs, 

inovativního think tanku 
ve společnosti IFS
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Omnikanálové kontaktní centrum využívající AI umožňuje efektivní zákaznický servis, který lze integ-
rovat s produkty IFS Field Service Management (FSM), IFS Applications a softwarem třetích stran.

Společnost IFS oznámila dostupnost tří 
funkcí v rámci IFS Customer Engage-
ment™, které nabízejí omnikanálové 

řešení pro zákaznický servis nové generace.
IFS Customer Engagement představuje 
výkonné řešení pro centra podpory a zákaz-
nický servis.

Tři funkce řešení IFS Customer
Engagement:
u	Hlasová samoobsluha: IFS Customer 
Engagement využívá umělou inteligenci 
a poskytuje kompletní samoobslužný front
-end založený na rozpoznávání řeči, který 
zákazníkům umožní jednoduše a automa-
tizovaně provádět jednoduché úkoly, např. 
přeplánovat servisní schůzku nebo ověřit 
časy schůzky.

u	Digitální samoobsluha: IFS Customer 
Engagement umožňuje zákazníkům, aby sami 
našli odpovědi na otázky pomocí špičkového 
webového AI chatbota. Toto řešení lze nasadit 
jako překryvnou vrstvu pro IFS FSM a IFS 
PSO, aby bylo možné snížit zátěž kontaktního 
centra a zajistit efektivní zapojení zákazníků.
u	Customer Engagement Agent Desktop: 
Toto řešení poskytuje vysoce intuitivní 
omnikanálové kontaktní centrum, které 
lze integrovat s produkty IFS FSM, IFS 
Applications i softwarem třetích stran. 
Pracovníci podpory mají simultánní přístup 
k veškeré komunikaci se zákazníkem, včetně 
telefonních hovorů, e-mailů, chatu, zpráv 
nebo sociálních sítí. Mají tak o zákazníkovi 
kompletní 360° přehled a mohou mu poskyt-
nout omnikanálovou podporu.

„Dnešní koncoví uživatelé očekávají při 
požadavku na zákaznický servis okamžitou 
odezvu a chtějí mít možnost komunikovat 
takovým způsobem, který je pro ně nejpoho-
dlnější, ať už jde o sociální sítě, e-mail nebo 
zprávy,“ uvedl Paul White, ředitel oddělení 
IFS Customer Engagement. „Řešení IFS 
Customer Engagement bylo vyvinuto tak, 
aby tato očekávaní splnilo a aby servis-
ním organizacím nabídlo technologii nové 
generace, která doplní a rozšíří stávající 
obchodní aplikace s cílem usnadnit poskyto-
vání zákaznické podpory.“
Uvedení řešení IFS Customer Engagement 
je výsledkem úspěšné integrace portfolia 
řešení nedávno získané společnosti mplsys-
tems do klíčových softwarových produktů 
společnosti IFS.

S řEšEnÍM IFS cUSTOMEr
EnGAGEMEnT SPOlEčnOSTI IFS
lZE SnADnO řÍDIT kOMPlEXnÍ ZákAZnIcký SErVIS
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Nové funkce produktu IFS Applications a IFS Field Service Management, pomohou zákazníkům 
splnit požadavky nařízení GDPR při správě a zpracovávání osobních údajů.

Dodržování nařízení GDPR podporují 
nové funkce, které jsou součástí pro-
duktu IFS Applications 9 od Update 

10 a dále. Podobné funkce jsou od konce 1. 
čtvrtletí roku 2018 podporovány také v řešení 
IFS Field Service Management 5.7 od Update 
3 dále.

Nové funkce podporují splnění požadavků 
nařízení GDPR ve všech klíčových procesech 
týkajících se správy osobních údajů:

1. Shromažďování údajů v souladu se zá-
konem: Podle nařízení GDPR smí být osobní 
údaje shromažďovány výhradně pro konkrét-
ní definované účely a uchovávány pouze po 
dobu nezbytnou pro tyto účely. Nové funkce 
usnadňují tyto činnosti tím, že umožňují iden-
tifikovat veškeré datové subjekty a přiřadit 
k nim jeden nebo několik definovaných účelů 
pro zpracování osobních údajů, včetně doby 
trvání, přičemž každý z nich lze propojit 
s jedním nebo několika právními důvody pro 
zpracování.

2. Bezpečné uchovávání: Osobní údaje 
musí být zadávány a uchovávány bezpeč-

ným způsobem v systémech používaných 
pro jejich zpracování a v souladu s opráv-
něními k přístupu nezbytnými pro účel, 
pro který byly údaje shromážděny. Nové 
funkce doplňující stávající mechanismy 
pro přístup k údajům založený na rolích, 
usnadňují tyto činnosti tím, že nabízejí 
soubor speciálních mechanismů a oken 
zjednodušujících správu datových sub-
jektů, položek osobních informací, účelu 
zpracování údajů, odstraňování a anony-
mizaci údajů a datem řízené platnosti sou-
hlasu evidence a použití osobních údajů.

3. Bezpečný přístup a přenos: Mož-
nost přístupu k údajům a jejich přenos je 
významnou součástí při plnění požadavků 
nařízení GDPR. Nové funkce usnadňují tyto 
činnosti tím, že přináší nový přehled, který 
lze vytvořit pro konkrétní datový subjekt 
uložený v produktu IFS Applications nebo 
IFS Field Service Management. Nový 
přehled zobrazí příslušné informace včetně 
všech uchovávaných údajů, jejich účelů 
uchovávání spolu s příslušným daty vypršení 
platnosti a právních důvodů, jimž tyto údaje 
a účely podléhají.

4. Bezpečná správa/odstranění: Mezi 
tři hlavní požadavky nařízení GDPR patří 
zajišťování aktuálnosti záznamů, právo da-
tových subjektů „být zapomenut“ a povin-
nost správce údajů neuchovávat záznamy 
pro jiné než zákonné účely, kromě těch, 
pro které datový subjekt udělil souhlas. 
Nové funkce usnadňují tyto činnosti tím, že 
podporují procesy správy údajů. Poskytují 
správci údajů možnost aktualizovat data, 
odstraňovat je nebo anonymizovat (podle 
potřeby) v závislosti na souhlasu datového 
subjektu nebo při uplynutí doby povolené 
pro jejich uchovávání.

5. Používání údajů v souladu se 
zákonem: Uchovávání osobních údajů 
v systému s možností zpřístupnit, poskyt-
nout a odstranit údaje kdykoli v případě 
potřeby je zásadní nutností, která vyžaduje 
správné nastavení, správu a používání 
osobních informací, což zase naopak závisí 
na snadném přístupu, vizualizaci údajů 
a schopnosti být informován. Nové funkce 
usnadňují tyto činnosti tím, že poskytují 
jediný vstupní bod pro přístup a správu 
účelů a důvodů zpracování.

„Vylepšením produktu IFS Applications 
a IFS Field Service Management o podpo-
ru nařízení GDPR nabízíme našim zákaz-
níkům integrované a intuitivní softwarové 
funkce, které usnadňují dodržování nových 
nařízení, jež vstoupí v platnost v květnu 
tohoto roku,“ prohlásil Steve Treagust, 
globální oborový ředitel pro finance, HCM 
a strategii ve společnosti IFS. „Kromě 
zajištění dodržování nařízení GDPR umož-
ní nové funkce společnostem zlepšit také 
procesy správy údajů. Výsledkem tak bude 
vyšší kvalita údajů zásluhou relevantněj-
ších údajů a nižší objem nerelevantních 
údajů, což povede k výraznému snížení 
nákladů.“

IFS nABÍZÍ nOVé FUnkcE
PrODUkTU PODPOrUJÍcÍ POTřEBy nAřÍZEnÍ GDPr
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Společnost Iftest v rámci pod-
pory svých závodů ve Švýcar-
sku a na Slovensku nahrazuje 
stávající řešení ERP řešením 
společnosti IFS.

IFS Applications podpoří centrální obchodní 
procesy společnosti Iftest nepřetržitým 
tokem informací, zvýší transparent-

nost a zrychlí reakce zaměstnanců. Řešení 
společnosti IFS bude využíváno napříč celou 
společností a zasáhne do oblastí plánování ma-
teriálu, logistiky, výroby, prodeje, marketingu, 
řízení kvality, správy dokumentů, účetnictví 
i lidských zdrojů.
Společnost Iftest nahradí produktem IFS 
Applications starší stávající systém, který již není 

schopen vyhovět aktuálním požadavkům společ-
nosti. Iftest plánuje implementovat nové řešení 
do ústředí společnosti ve švýcarském Wettin-
genu v kantonu Aargau i do závodu dceřinné 
společnosti QESS s.r.o. ve slovenském městě 
Jaklovce. Implementace přinese výhody více než 
200 zaměstnancům společnosti Iftest, kteří budou 
řešení společnosti IFS pravidelně používat.
„Hledáme moderní řešení ERP, které co mož-
ná nejkomplexněji vyhoví našim specifickým 
požadavkům, aniž by bylo potřeba provádět 
příliš úprav. Takovéto řešení jsme nalezli 
v produktu IFS Applications 9,“ prohlásil 
Christian Kupper, výkonný ředitel společ-
nosti Iftest. „Kromě vynikající flexibility 
a poutavého designu softwaru bylo pro náš 
tým klíčové, aby se vždy využívala nejnovější 
verze produktu, aniž by složité aktualizace 

přespříliš zatěžovaly náš IT tým. Je proto 
skvělé, že je produkt IFS Applications 9 
navržen pro fungování v ,nestárnoucím‘ reži-
mu, který značně zjednodušuje implementaci 
aktualizací a upgradů.“
„Společnost IFS má bohaté zkušenosti 
a neodolatelnou nabídku pro firmy v oblasti 
high-tech a elektroniky,“ řekl Guido Zumstein, 
výkonný ředitel společnosti IFS ve Švýcarsku. 
„Iftest je přední společností pohybující se 
v tomto sektoru a jsme hrdí na to, že si za part-
nera zvolila společnost IFS. Naše dlouhodobá 
oddanost tomuto trhu a naše značné investice 
do tohoto odvětví se zase jednou vyplatily.“
Více informací o řešeních společnosti IFS pro 
oblast high-tech a elektroniky: http://www.
ifsworld.com/corp/industries/high-tech-manu-
facturing/

SPEcIAlISTA nA ElETrOnIkU IFTEST
ZVyšUJE EFEkTIVITU POMOcÍ IFS APPlIcATIOnS

Iftest je předním švýcarským poskyto-
vatelem elektronických služeb. Spo-
lečnost vyvíjí, industrializuje a sériově 
vyrábí elektronická řešení a zařízení pro 
renomované klienty ze sektoru lékařské 
technologie a průmyslu. Iftest v ústředí 

ve švýcarském Wettingenu v kantonu 
Aargau a v závodu dceřinné společ-
nosti QESS s.r.o. ve slovenském městě 
Jaklovce zaměstnává celkem více než 
300 osob. Další informace naleznete 
na adrese: www.iftest.ch

O společnosti Iftest
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Přední švýcarská technologická společnost dodávající testovací vybavení pro farmaceutický 
průmysl využívá výhod, které nabízí nová verze IFS Applications

Společnost SOTAX se sídlem ve městě 
Aesch nedaleko švýcarské Basileje je 
součástí první vlny komerčních zákaz-

níků, kteří implementují IFS Applications 10, 
jež byly uvedeny v květnu v rámci IFS World 
Conference v Atlantě. Pomocí tohoto nového 
softwaru bude moci společnost SOTAX 
optimalizovat své globální obchodní procesy 
a následně zvýšit produktivitu a transparent-
nost napříč celou skupinou společností.
Po důkladném zhodnocení několika dodavate-
lů a řešení se společnost SOTAX rozhodla pro 
IFS Applications 10, které nejlépe splňovaly 
její požadavky. V rámci přípravného projektu 
byly posouzeny nejdůležitější požadavky 
a následně bylo stanoveno řešení a postup im-
plementace. IFS Applications nejen že nahradí 
stávající ERP řešení společnosti SOTAX, ale 
rovněž integrují velký počet procesů, které 
bylo dříve nutné spravovat pomocí doplňko-
vých softwarových řešení.
Řešení společnosti IFS pokryje všechny oblasti 
podnikání, včetně konstrukce, řízení dodava-

telského řetězce, výroby, řízení jakosti, prodeje 
a služeb, údržby, řízení služeb, účtování a lid-
ských zdrojů. Zpočátku bude řešení implemen-
továno v pobočkách ve Švýcarsku, Německu, 
Francii, Spojeném království, Itálii, České 
republice, Spojených státech, Kanadě a Číně. 
Později se plánuje nasazení IFS Applications 
10 do pobočky společnosti SOTAX v Indii, 
čímž se řešení IFS stane centrální podnikovou 
platformou skupiny.
„Abychom měli jistotu, že si vybereme to 
nejlepší řešení pro naše specifické obchodní 
procesy, definovali jsme detailní požadavky 
na budoucí ERP platformu a výběru se zú-
častnilo několik velkých poskytovatelů,“ řekl 
Lukas Bruttel, CFO ve společnosti SOTAX. 
„Nakonec jsme se rozhodli pro IFS Applicati-
ons, protože nabízejí nejen komplexní podporu 
pro naše provozní požadavky, ale také přináše-

jí přidanou hodnotu prostřednictvím moderní 
architektury, vynikající flexibility a uživatelské 
přívětivosti, za což vděčí intuitivnímu uživatel-
skému rozhraní IFS Aurena.“
Guido Zumstein, výkonný ředitel společ-
nosti IFS ve Švýcarsku, dodal: „Podpora 
společností v high-tech průmyslu při 
optimalizaci jejich obchodních procesů je 
jednou z hlavních kompetencí společnosti 
IFS. V IFS Applications 10 se nám podařilo 
znovu rozšířit rozsah funkcí pro odvětví 
high-tech výroby. Skutečnost, že si nás 
tento strategicky důležitý zákazník vybral, 
je dokladem toho, že jsme na správné cestě 
a naše investice jsou účelné.“
Více informací o tom, jak společnost IFS 
podporuje firmy v high-tech výrobě, najdete 
zde: www.ifsworld.com/cz/industries/high-
tech-manufacturing/

SPOlEčnOST SOTAX IMPlEMEnTUJE 
IFS APPlIcATIOnS 10,
S cÍlEM OPTIMAlIZOVAT SVé OBchODnÍ PrOcESy 
nA cEléM SVěTě VčETně čESké rEPUBlIky

Společnost SOTAX je jedním z před-
ních a úspěšných dodavatelů testo-
vacího vybavení pro farmaceutický 
průmysl. Společnost SOTAX byla 
založena roku 1973 ve Švýcarsku 
a v současnosti má pobočky a pro-
dejní partnery na celém světě. Více 
informací: http://www.sotax.com/

O společnosti SOTEX
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IMPlEMEnTácIA MODUlU
„Servis a údržba“ IFS Applications
v spoločnosti TEchnOMETAl s.r.o. Bytča
Spoločnosť INSEKO a.s. ako partner IFS realizovalo úspešnú implementáciu modulu „Servis 
a údržba“ v spoločnosti TECHNOMETAL s.r.o. Bytča, patriacej do spoločnosti Grupo Arania, 
ktorá patrí medzi najvýznamnejšie európske spoločnosti v oblasti spracovania kovov.

I  mplementáciu IFS Applications 9 
v spoločnosti Grupo Arania zastrešovalo 
IFS Španielsko, pričom oblasť servisu 

a údržby nebola v tejto etape riešená. Spo-
ločnosť INSEKO a.s. sa podieľalo na pro-
jekte implementácie ako technická podpora 
Go-Live pre oblasť distribúcie a skladov.
Spoločnosť TECHNOMETAL sa ako prvá 
zo skupiny Grupo Arania rozhodla riešiť 
problematiku riadenia údržby pomocou IFS 
Applications a využiť dlhoročné skúsenosti 
spoločnosti INSEKO a.s., ktorá je renomo-
vanou spoločnosťou v oblasti implementá-
cií SW modulov na riadenie údržby.
Súčasťou implementácie modulu boli aj 
školenia pracovníkov a technická podpora 
Go-Live. Implementácia prebiehala podľa 
štandardov IFS AIM. Základom navrhnuté-
ho riešenia bol štandardný proces riadenia 

pracovnej objednávky. V rámci optimali-
zácie boli vykonané úpravy užívateľského 
rozhrania, ktoré zvyšujú produktivitu práce 
pri evidencii výkonu údržby. Pracovníci 
údržby pracujú s modernými priemysel-
nými tabletmi GETAC F110, pomocou 
ktorých pristupujú priamo do prostredia IFS 
Applications 9. Evidencia času stráveného 
na výkone údržby je sledovaná v reálnom 
čase, čím sa podstatne zlepšuje kvalita 
dát a umožňuje sa operatívnejšie riadenie 
pracovníkov údržby. Hlásenia porúch 
a požiadavky na údržbu realizujú poverení 
pracovníci v prostredí IFS Applications 9. 
V rámci zlepšenia informačných tokov sa 
pripravuje riešenie priamej komunikácie 
medzi výrobnými zariadeniami a IFS apli-
káciou. Cieľom je dosiahnuť stav, keď bude 
hlásenie o poruche vytvorené v IFS priamo 

príslušným výrobným zariadením okamžite 
v čase jej vzniku. Týmto sa spoločnosť 
TECHNOMETAL priblíži k používaniu 
štandardov Industry 4. 0.
Evidencia dát v reálnom čase umožňuje i 
presnejšie a adresnejšie sledovanie a vy-
hodnocovanie nákladov na údržbu. V nad-
väznosti na možnosti IFS Applications 9 sa 
tak spoločnosti TECHNOMETAL vytvorila 
príležitosť získať analýzy a reporty s ešte 
vyššou pridanou hodnotou.
Veríme, že vytvorené riešenie signifikantne 
skráti čas riešenia úloh údržby, zlepší jej 
kvalitu a zvýšením disponibility výrobných 
zariadení poskytne tak spoločnosti TECH-
NOMETAL na trhu dôležitú konkurenčnú 
výhodu.

Autor: Ing. Martin Vrana, INSEKO a.s.
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S poločnosť INSEKO a.s. bola zalo-

žená v roku 1991. Od roku 2005 je 

certifikovaná podľa ISO 9001:2001. 

V roku 2010 bola vytvorená strategická 

aliancia so spoločnosťou IPESOFT s.r.o. - 

lídrom na slovenskom trhu v dodávkach 

komplexných IT riešení pre energetiku a prie-

myselné podniky na báze vlastných real-time 

technológií (D2000). Kapitálová previaza-

nosť firiem vytvára predpoklady pre využitie 

synergie ponúkaných riešení a je zárukou 

komplexnejšieho pokrytia potrieb zákazníkov 

pri dodávkach ponúkaných riešení. Spoločne 

predstavujeme kapacitu viac ako 130 

kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. 

Filozofia našej akciovej spoločnosti je odvo-

dená z cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Tým 

cieľom je získať si Vašu dôveru ako nášho 

zákazníka, uspokojiť Vaše potreby z oblasti, 

v ktorej podnikáme a správať sa tak, aby 

sme v budúcnosti zostali Vašim stálym 

dodávateľom. To sa môže stať skutočnosťou, 

pretože spoločnosť INSEKO a.s. Vám ponúka 

produkty a služby v takej zostave a kvalite, 

ktorú bežne nenájdete. Navyše chceme, aby 

sme sa stali viac ako dodávateľmi, aby sme 

sa stali Vašimi partnermi.

AkTIVITy SPOlOčnOSTI:
l Informačné systémy

 m Riadenie a údržba majetku 

 – EAM od IFS

 m Web interface k EAM IFS, SAP PM 

 – iWi (Mobilná údržba)

 m Efektivita výrobných zariadení  

 v reálnom čase - IPESOFT PM Toolkit

 m Pokročilé APS plánovanie 

 – opt-studio (Greycon)

 m WEB UI 4.0 – vizualizačná platforma

 m ERP IFS – komplexný informačný 

 systém pre riadenie podniku

l Integrácia systémov – na ERP a subsys-

témy (Scada, GIS…)

l Vývoj funkcionality podľa zadania 

zákazníkom

l Implementácia ERP od IFS

INSEKO a.s. je systémový integrátor 

riešiaci požiadavky zákazníkov v oblasti 

informačných systémov, s nimi súvisia-

cich technológií a podnikových procesov. 

Na slovenskom ale aj na českom trhu 

informačných technológií poskytuje imple-

mentačné, školiace a konzultačné služby 

pre podniky, ktoré potrebujú nástroje 

a skúsenosti pre automatizáciu prípravy 

údržbárskych prác, pre redukciu doby 

odstávky zariadení a pre celkové zvýšenie 

produktivity práce v údržbe majetku. Od 

roku 1997 INSEKO a.s. dodáva a nasad-

zuje informačné systémy riadenia údržby 

EAM a zároveň, vzhľadom na úzku previa-

zanosť, implementuje systémy reálneho 

času materskej spoločnosti IPESOFT.

Tím INSEKO a.s. zaoberajúci sa informač-

nými systémami je vysoko kvalifikovaným 

tímom so skúsenosťami so strednými ale 

i rozsiahlymi projektami v EÚ v oblasti 

výroby i údržby. Radi by sme zdôraznili 

najmä dlhoročné skúsenosti z imple-

mentácie a prevádzky riešenia projektu 

riadenia údržby v spoločnosti Slovnaft 

v Bratislave s celým radom integrácií 

vrátane GISu a ORACLu, či implementáciu 

EAM systému pre SSE Žilina, v prostredí 

SAPu so silným dôrazom na GIS a mobil-

ných klientov. Produktívna prevádzka EAM 

Enterprise bola zahájená v roku 2013 

v spoločnosti NAFTA a.s. Bratislava 

a v r. 2015 v spoločnosti MND a.s. 

Hodonín (Moravské naftové doly).

Spoločnosť INSEKO a.s. je pripravená 

stať sa nielen Vašim spoľahlivým dodá-

vateľom ale aj partnerom.

Viac informácií o INSEKO a.s. 

na www.inseko.sk alebo na požiadanie 

na martin.bukovinsky@inseko.sk 

Sídlo spoločnosti: Bytčická 2, 010 01 

Žilina, SR, 1-5 poschodie

Webová resp. android aplikácia 
slúži na zápis výkonov pracovníkov 
údržby, rezerváciu ND, v reálnom 
čase, prostredníctvom prenosného 
zariadenia – tabletu, PDA, Smartpho-
ne. Mobilná údržba je alternatívne 
aplikačné prostredie pripojiteľné 
k štandardným systémom údržby. 
Toto riešenie vrátane nadstavbových 
modulov (requestor & report mana-
žér) je dodávané ako multijazyčné.

On-lInE I MOBIlná úDržBA

Priemyselné riešenie typu MES, vhod-
né pre plnohodnotný real-time zber 
dát z výrobných zariadení s priamym 
napojením na riadiaci systém, spolu 
so získavaním údajov od Obsluhy za 
pomoci All-IN-ONE PC. Súčasťou je 
modul Autonómna údržba či Vizualizá-
cia na veľkoplošných LCD.

On-lInE I OEE – PM TOOlkIT

Umožnuje online pohľad na zozbierané 
dáta, ktoré môžu byť vizualizované 
v rôznych typoch periférií (smartphone, 
tablet, notebook, PC…) bez ohľadu 
na to s akým operačným systémom 
periférie pracujú, pretože prostredie pre 
vizualizáciu je internetový prehliadač. 
Vizualizáciu dát je možné realizovať 
prostredníctvom WEB UI 4.0 z rôznych 
zdrojov dát, dátových štruktúr, rôznych 
aplikácií. Najčastejšie sú vizualizované 
dáta zozbierané aplikáciou PM TOOLKIT.

On-lInE I WEB UI 4.0

P A r T n E ř I  I F S
PArTnEr 
nETWOrk
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SPOlEčnOST AnDrITZ,
ZABýVAJÍcÍ SE PrOJEkTOVánÍM PrŮMySlOVých
ZáVODŮ BUDE cElOSVěTOVě OPTIMAlIZOVAT PrOcESy 
SlUžEB POMOcÍ IFS FIElD SErVIcE MAnAGEMEnT
Řešení společnosti IFS celosvětově využívá více než 1 000 servisních specialistů k maximali-
zaci dostupnosti závodů a minimalizaci nákladů na provozní cyklus aktiv

S polečnost IFS oznámila, že společ-
nost ANDRITZ, jeden z největších 
dodavatelů strojírenských závodů na 

světě, poskytovatel vybavení i služeb pro 
vodní elektrárny a pro průmysl zpracování 
celulózy, papíru, kovů a oceli, bude celosvě-
tově nasazovat IFS Field Service Manage-
ment™ (FSM).
ANDRITZ je veřejně obchodovatelnou 
společností se sídlem v rakouském Grazu 
a zaměstnává přibližně 26 000 lidí na více 
než 250 místech ve 40 zemích včetně České 
republiky a Slovenska. Mezi hlavní úkoly 
servisních specialistů společnosti ANDRITZ 
patří údržba a oprava stejně jako zajišťování 
a instalace náhradních dílů. Společnost rov-
něž nabízí audity, dodatečné montáže a vy-
lepšení procesů, aby zákazníkům pomohla 
dosáhnout maximální dostupnosti aktiv 
i závodu a také vysokého výkonu v průběhu 
jejich celého životního cyklu.
Díky digitalizaci a automatizaci globálních 
servisních operací umožní IFS FSM společ-
nosti ANDRITZ standardizovat a optimali-

zovat procesy a také dále zvýšit produktivitu 
servisních expertů v oblasti údržby, oprav, 
řízení náhradních dílů a mnoha dalších. 
Řešení společnosti IFS umožní technikům 
nahlašovat všechny úlohy přímo na praco-
višti pomocí mobilního zařízení. Zákazník 
pak bude moci jejich činnosti a související 
náklady potvrdit ihned po dokončení prací.
Řešení IFS FSM bude integrováno do stáva-
jícího systému SAP, který společnost využí-
vá, a také do dalších systémů CRM a řešení 
pro správu dokumentů. První spuštění IFS 
FSM je plánováno na konec roku 2018. Po 
kompletním nasazení bude výhod IFS FSM 
využívat více než 1 000 servisních techniků 
jak v kancelářích, tak i v terénu.

„Po podrobné analýze a zhodnocení technic-
ké výkonnosti jsme se rozhodli pro řešení 
IFS Field Service Management,“ řekl Daniel 
Hirz, Project Manager Smart Services ve 
společnosti ANDRITZ. „Důležitou roli 
při rozhodování hrála komplexní nabídka 
funkcí, konfigurovatelnost a flexibilita řeše-
ní.“ Josef Haintz, Program Manager Smart 
Services dodal: „Těšíme se, že díky řešení 
IFS budeme moci výrazně rozšířit nabídku 
servisu a nabídnout našim zákazníkům služ-
by příští generace.“

Peter Höhne, Vice President Sales & Mar-
keting společnosti IFS pro střední Evropu, 
dodal: „Již při úvodní fázi prodeje bylo 
zjevné, že IFS a ANDRITZ mají mnoho 
společných hodnot, pokud jde o služby 
a orientaci na zákazníka. Těšíme se na 
dlouhodobou a oboustranně výhodnou 
spolupráci se společností ANDRITZ i na to, 
že jí pomůžeme realizovat vysoce efektivní, 
globálně dostupné servisní procesy ve všech 
obchodních oblastech.“

Společnost ANDRITZ je předním 
celosvětovým dodavatelem závodů, 
vybavení a služeb pro vodní elektrár-
ny, podniky pro zpracování celulózy 
a papíru, zpracování kovů a ocelářský 
průmysl a pro separaci pevných 
a kapalných látek v komunálních 
a průmyslových segmentech. Další 
důležitou oblastí podnikání je výroba 
krmných granulí a pelet z biomasy 
a také automatizace, kde společnost 
ANDRITZ nabízí širokou řadu inovativ-

ních produktů a služeb v sektoru IIoT 
(průmyslový Internet věcí) pod znač-
kou Metris. Mezinárodní technologická 
Skupina je navíc aktivní v oblasti výro-
by energií (kotelny s parními generáto-
ry, elektrárny na biomasu, regenerační 
kotle a zplyňovací zařízení) a ekologic-
kých technologií (čističky odpadních 
plynů) a nabízí vybavení pro výrobu 
netkaných textilií, rozpustné buničiny 
a obkladových desek i pro recyklační 
zařízení.

Hlavními hodnotami společnosti AN-
DRITZ je vášeň pro inovativní technolo-
gie, naprostá orientace na zákazníka, 
spolehlivost a čestnost. Uvedená 
Skupina má sídlo v rakouském Grazu. 
Společnost ANDRITZ má více než 160 
let zkušeností a zaměstnává 26 000 lidí 
na více než 250 místech ve více než 40 
zemích po celém světě. Je spolehlivým 
a kompetentním partnerem a pomáhá 
zákazníkům dosáhnout jejich podniko-
vých cílů i cílů udržitelnosti.

O společnosti AnDrITZ
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S polečnost IFS, globální hráč na poli vývoje podnikových aplikací, oznámila, že polská společnost PLAST-MET Automotive Systems specializující 
se na výrobu komponent pro automobilový průmysl implementovala IFS Applications™ s cílem zvýšit efektivitu procesů v oblasti výroby, řízení 
dodavatelského řetězce, údržby, financí, lidských zdrojů a mezd.

PLAST-MET Automotive Systems hledala moderní ERP systém, který by dokázal zajistit efektivní podporu jejích obchodních operací. Po důkladném 
zhodnocení všech aktuálně dostupných ERP systémů se společnost PLAST-MET Automotive Systems rozhodla pro řešení IFS Applications, jímž nahradila 
dosavadní vlastní systém, který již nesplňoval její požadavky. Řešení od společnosti IFS přineslo vyšší provozní efektivitu a podporu výrobních a logistic-
kých procesů.
Při finálním rozhodování společnosti PLAST-MET Automotive Systems hrála ve prospěch IFS Applications celá řada faktorů. Kromě výrazně prozákaz-
nického přístupu společnosti IFS a jejích hlubokých znalostí v sektoru automobilového průmyslu to byla komplexní funkčnost splňující požadavky 
podniků působících v tomto odvětví a také flexibilita, která je zárukou toho, že dané řešení bude v budoucnu růst úměrně s nároky podnikání.
IFS Applications podporují všechny oblasti aktivit společnosti PLAST-MET Automotive Systems – od výroby (včetně plánování, realizace, plateb 
a kontroly kvality) přes správu dodavatelského řetězce (prodej, skladování, logistika a nákup), údržbu a servis až po finance, lidské zdroje a mzdy. 
Řešení v současnosti slouží více než 230 uživatelům.
„Díky implementaci IFS Applications jsme získali přístup ke komplexním a aktuálním informacím o našich operacích,“ prohlásil Przemysław 
Drożyński, Chief Commercial Officer ve společnosti PLAST-MET Automotive Systems Sp. o.o. „Především máme větší kontrolu nad výrobou a také 
můžeme průběžně analyzovat výrobní procesy a související náklady. Další podstatnou výhodou je reportování procesů v reálném čase. Nový systém nám 
umožňuje na základě dostupných dat přijímat ta správná rozhodnutí, plánovat a vytvářet předpovědi.“
Marcin Taranek, prezident společnosti IFS pro východní Evropu a Střední Asii, dodává: „Automobilový průmysl patří mezi odvětví, na která se 
zaměřujeme nejvíce. IFS Applications jsou vytvořeny tak, aby splňovaly specifické potřeby společností z automobilového průmyslu a jejich flexibilita 
umožňuje rozšiřovat funkce úměrně rostoucím požadavkům našich zákazníků. Velmi nás těší, že naše řešení účinně podporuje dynamický rozvoj 
společnosti PLAST-MET Automotive Systems a zajišťuje jí vyšší efektivitu a konkurenceschopnost v automobilovém sektoru.“
Další informace o tom, jak společnost IFS podporuje firmy v automobilovém průmyslu, najdete na webu: https://www.ifsworld.com/cz/industries/
automotive/

Chápeme, že k úspěšnému podnikání, k realizaci nových 
příležitostí a dodávání vysoce kvalitních výrobků a služeb, 
potřebujete každý den své zaměstnance a jejich plné 
nasazení. Proto vám IFS přináší ERP systém s efektivnějším 
a atraktivnějším pracovním prostředím. Můžete tak 
vašim zaměstnancům poskytnout skvělý pracovní 
nástroj k tomu, abyste společně dosáhli vašich cílů.

Chcete se dozvědět více informací?
Neváhejte se na nás obrátit. 
Navštivte nás na webu www.ifsworld.com/cz 
Zavolejte nám na číslo +420 227 031 280

PODPOROVANÁ ODVĚTVÍ:
●  VÝROBA
●  AUTOMOTIVE
●  SLUŽBY
●  UTILITY
●  SPRÁVA PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ
●  VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

IFS APPLICATIONS
ERP SYSTÉM, KTERÝ BUDOU 
VAŠI ZAMĚSTNANCI MILOVAT
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