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Průmysl 4 není (jenom) o technologii, 

ale o komunikaci a především o zákaznících 

© Siemens AG 2017 
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Okolo roku 2000 se v IT začínal prosazovat  

nový pojem „e-business“ 

“Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a 

navázat je na klíčové obchodní partnery, dodavatele a 

zákazníky, pak je schopen podnik úspěšně a rychle 

reagovat na jakékoli požadavky zákazníků, tržní 

příležitosti  či vnější ohrožení” 

2000, Sam Palmisano, IBM Chairman and CEO  

 



Page 4 

Nyní je e- business realita s obratem stovky miliard 
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Průmysl 4.0 je e-business ve výrobě 

• Vertikální integrace výrobních a informačních 

systémů 

• Horizontální integrace během celého procesu, 

uvnitř i vně firmy – horizontální integrace celého 

„value chain“ 

• Integrace celého řetězce vývoje a výroby – celého 

životního cyklu produktu 

 

Source: acatech, April 2013 “Umsetzungsempfehlung für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0” 
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Industry 4 je implementace  

Technologických a Organizačních změn s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost ve čtyřech hlavních oblastech: 
 

• Time to market  
Doba vývoje a výroby nových produktů – zahrnuje jak vývoj produktu tak vývoj výrobního zařízení a technologie. Zákazníci chtějí nové 

produkty rychleji a jsou ochotni za ně zaplatit => firma která je schopná vyvíjet a vyrábět rychleji / dříve vydělá více peněz než 

konkurence. 

 

• Flexibility 
Zákazníci nechtějí unifikované produkty – chtějí produkty vyrobené speciálně pro ně / na míru / a jsou ochotni za ně zaplatit více. Ale 

výrobci potřebují udržet nízké náklady masové výroby => vyrobit s náklady masové výroby ale prodat jako výrobek na míru a vydělat více 

peněz než konkurence 

 

• Quality 
Zákazníci očekávají vysokou kvalitu a jsou ochotni za ni zaplatit. Nízká kvalita / zmetkovitost také znamená vyšší náklady ve výrobě  => 

vyšší kvalita znamená větší zisk 

 

• Efficiency 
Firmy potřebují vyrábět efektivněji = s menšími náklady na energie, materiál a pracovní sílu – vyrábět více s menšími náklady a vydělat 

více peněz než konkurence. 

 

Další změny mohou být vynuceny Regulací a Bezpečnostními předpisy – i zde mohou být využity prvky Industry 4.  
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Industry 4 z technického pohledu 

 

Z technického hlediska není Digitalizace/Industry 4 nic zásadně nového… řídící systémy – ať již průmysl nebo budovy - PLCs, DCS, senzory, CAD/CAM 

software …. existují již mnoho let 

 

Co je nového je způsob jakým jsou / nebo mohou být / všechny tyto systémy propojeny. Právě to vzájemné propojení systémů je to co způsobuje revoluční 

změnu.  

 

Je to úplně stejné jako rozdíl mezi samostatným PC a stejným PC připojeným na internet.. Počítače existují již od 50tých let .. ale až od 90tých jsou propojené – a 

právě to propojení = Internet je to co udělalo REVOLUCI. 

 

A teprve takzvaný e-business = využití vzájemně propojených počítačů pro obchod – je to co způsobilo boom. Na začátku byl internet hračka pro pár universit a 

geeků a informace byly zadarmo „non-profit“ … Wikipedia a podobně. Teprve po roce 2000 lidé vymysleli jak použít Internet na vydělávání peněz…jak využít 

propojené počítače jako účinný a rychlý komunikační nástroj a především jak využít dostupná data a využili je ke zrychlení obchodu, k snadnějšímu a rychlejšímu 

přístupu k zákazníkům, k dělání obchodu efektivněji a ve výsledku k vydělání reálných a velkých peněz.  

 

Motto e-businessu bylo „Firma která zintegruje svoje interní procesy a naváže rychlou elektronickou komunikaci se svými dodavateli a zákazníky přes celý obchodní 

řetězec (value chain) bude schopna reagovat na nové příležitosti nebo nové hrozby a získá tak významnou konkurenční výhodu.“  

 

E-business byl především v IT oblasti – co se děje nyní je implementace principů e-businessu o jednu úroveň níže – od IT světa a obchodních aplikací do produkce a 

řídících systémů / aplikací. „Industry 4 je e-business ve výrobě“  

 

Právě NYNÍ je čas reagovat – zavedení skutečného e-businessu trvalo cca 10 let od první myšlenky do vytvoření OBROVSKÉHO trhu a ZISKU. Industry 4 bude 

podstatně rychlejší – není to nic nového, postupy jsou vyzkoušené a kdo nebude reagovat TEĎ bude zítra už jenom historie.  

 

Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. (Charles Darwin) 

 

 



Page 8 

Industry 4.0 propojuje všechny součástí hodnotového řetězce 

Propojuje Factory floor a IT floor 

Digital 
Manufacturing 

Lifecycle Data 
Management 

(cPDM) 
for Product and 

Production 

 

Engineering, 
Design Tools 
& Simulation 

 

 

Industrial 
Communication 

& Security 
 Maintenance, 

Repair 
& Overhaul 

Sensors & 
Actuators 

Asset 
Management 

Industrial 
Control 
Systems 

Manufacturing 
Operations 

Management 

Human 
Resources 

Customer 
Relationship 
Management 

Enterprise  
IT Infrastructure 

Material 

Tools 
& Fixtures 

Machinery 

Factory 
Infrastructure 

Supply Chain 
Management 

Global 
Communication 
Infrastructure 

Enterprise 
Resource 
Planning 

Public 
IT Infrastructure 

(Internet) 
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Digitalizace je pouze základ  

klíčové je jaká data sbíráte a co s nimi uděláte 

Inovace 

Informace 

Data 

Digitalizace 
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Industry 4.0… znamená 

 

Digitalizace a využití dat 

Konektivita a komunikace – fyzická i logická 

Vertikální integrace – fyzická i logická 

Horizontální integrace – uvnitř i vně podniku 

Propojení vývoje, výroby a údržby – životní cyklus 

 

Industry 4.0 není něco co si můžete koupit - Industry 4.0 je o změně procesů a fungování 

firmy uvnitř i navenek 
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Industry 4.0 je e- business ve výrobě 

e-business změnil 

 
•   Rychlost  obchodu 

•   Zkrátil obchodní řetězec – vynechává mezičlánky bez přidané hodnoty 

•   Změnil obchodní model – výrobek jako služba 

Industry 4.0 změní 
    

•   Rychlost vývoje a výroby 

•   Zkrátí výrobní  a dodavatelský řetězec – vynechá mezičlánky bez přidané hodnoty 

•   Mění obchodní model – výrobek jako služba 
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I4 zvýší konkurenci a konkurence-schopnost 

– Shorter innovation 

cycles 

– More complex 

products 

– Greater data 

volumes 

 Time to market  Efficiency 

– Uzavření procesu 

sledování kvality 

– Možnost dohledání 

individuálního výrobku 

a detailů jeho výroby 

Quality 

– Individualizovaná 

masová výroba 

– Volatilní trhy 

– Vysoká produktivita 

Flexibility 

– Kratší inovační cykly 

– Více komplexních 

produktů 

– Větší objemy dat 

 Time to market  

– Efektivní využití 

energií a zdrojů jako 

klíčový faktor 

konkurence- 

schopnosti 

Efficiency 

Commodity market 

Value market 
Co očekávají vaši zákazníci ? 

Znáte svou cílovou skupinu a jejich očekávání ? 

Co je „Core value“ pro vašeho zákazníka ? 

Co si váš zákazník od vás kupuje? 

Co mu chcete prodat ? 

Security 

Regulation 
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Siemens s.r.o., OZ Elektromotory Frenštát  
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70 let zkušeností ve vývoji a výrobě elektromotorů 

1946 

Založení MEZ Frenštát 

Relokace výroby  ze 

Zlína do Frenštátu 

1947 

První elektromotor 

E6bV2-088 

vyrobený ve Frenštátě 

1951 

Vývoj a výroba prvního 

motoru do prostředí s 

nebezpečím výbuchu 

1967- 80 

Rozšíření závodu 

Nová navijárna a 

lisovny 

1990 

MEZ Frenštát se stává 

nezávislým státním 

podnikem  

1994 

Privatizace: 

Vznik  společnosti 

Siemens 

Elektromotory s.r.o.  

1996-97 

Transfer výroby 

 

o.v. 160 do Mohelnice 

1LA6 z Norimberka 

2001 

Vývoj a uvedení na trh 

nové řady motorů 

SIEMENS  

1LG4/6 FS 180 – 315 

2008-2009 

Transfer výroby 

1LG4/6 o.v.180-200 

do Mohelnice 

2010 

Fůze s regionální 

společností – 

Siemens, s.r.o. 

2011 

Vývoj a uvedení na trh 

nové řady motorů 

1LE1  

FS 180 – 315 

2017 

Vývoj a uvedení na trh 

nové řady motorů 

1LE5 

FS 315 – 355 
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Současné produktové portfolio 

ATEX Durable cast-iron frame proof against  

harsh environment 

• FS 225 – 355 mm 

• With IEC efficiency classes  IE1 - IE4 

• Complies with NPE acc. to NEMA MG1  

Table 12-12 

• Country-specific motor lines with certificates, 

e.g. for North America, Korea, China etc 

For the most frequently encountered 

hazardous zones 

• Ex e: Zone 1, Increased safety  

• Ex n: Zone 2, Non-Sparking  

• Ex t, Zone 21, Zone 22, Dust  explosion 

protection  

• Country-specific motor lines with certificates, 

e.g. for North America, Korea, China etc 

SIMOTICS SD - Severe Duty1LE1 motors SIMOTICS XP - Explosion-protected motors 

SIMOTICS DP - Definite Purpose motors (motory pro speciální účely) 

Roller table and 

steel plant motors 

Customized 

motors 
Smoke extraction 

motors  

Crane  

motors 

Marine 

 motors 
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Fakta o závodě 

Typ výroby MTO+E 

Počet vyrobených motorů za den 300 

Průměrný počet motorů v objednávce 1,86 

Počet vyrobených variant motorů za 5 let 78.000 

Počet nových variant motorů za rok 12.000 

Fakta 
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Digitalizace a automatizace ve výrobě 

3D tisk vzorků 

Digitalizace 

testování 

Digitalizace 

montáže 

Bezpapírová 

výroba (PAP) 

Stroje online 

(OEE) 

Hlasové 

technologie 

Analýza dat a simulace  
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Digitalizace a automatizace ve výrobě 

Aut.výroba 

vinutí 

Využití RFID 

Technologie 

Aut. výroba 

statorových 

svazků 

Aut.výroba 

hřídelí 

Automatizovaný transport 
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Digitalizace a automatizace ve výrobě 
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Digitalizace a automatizace v administrativě 

Pokročilé 

plánování 

Digitalizace 

SFM 

Využití dronů 

Digitální vývoj 

PLM Software 

Integrace 

dodavatelů - EDI 

Management 

energií 

Analýza dat a simulace 
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Využívání virtuální reality pro návrh a stavbu pracovišť 
P

ře
d

: 

N
y
n

í:
 



Nová generace motorů 

SIMOTICS SD  1LE5 

První digitální motor Siemens 

 Frenštát © Siemens AG 2017 
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SIMOTICS SD nová generace 

Digitální dvojče 

 

DataMatrix-Code + 

Aplikace 

 

Smart Motor Koncept 
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Digitální dvojče – vývoj hned na poprvé pomocí simulací 

Design Digitální dvojče prototypu a produktu 
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DataMatrix-Code + App:  

Mobilní aplikace poskytující specifické informace o motoru 

zákazníkovi 

+ 
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DataMatrix-Code + App:  

Mobilní aplikace poskytující specifické informace o motoru 

zákazníkovi 
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Do teď jsme používali u motoru dvě rozhraní – nyní přidáváme 

třetí! 
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Výrobce zařízení/ 

Distributor 

Koncový 

zákazník 

Jak smart motor koncept funguje? 

Smart Motory monitorují svůj provoz a parametry automaticky 

• Apps 

• Service 

Sensor 

Tags 

• Sběr dat 

• Apps + algoritmus 

• User Management 

Cloud 
Cloud Cloud 

MindSphere 
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Transparentnost začíná až s přístupem k datům 

h 

Vibrace 

Účinnost 

Otáčky 

Směr otáčení 

Zatížení 

Teplota 
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Transparentnost začíná až s přístupem k datům 
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 Zvýšení využití strojů a zařízení až o 20% 

 Zpracování zakázek z více jak 50% dělají automaty 

 Redukce průběžné doby výroby na 1/3 

Efektivita procesů 

 Redukce dodací doby ze 100 na 15 dní 

 Dodávková věrnost stoupla z 94 na více jak 99% 

 Kratší inovační cykly 

Rychlost 

 Redukovaný čas u nabídek z 6 na 2 dny 

 12 000 nových variant motorů každý rok 

 Data k individ. produktům online (Data matrix code) 

Flexibilita 

 Zvýšení kvality na 99,92% 

 Snížení reklamací a interních zmetků na jednu třetinu 

 Lepší sledovatelnost dílů 

Vysoká kvalita 

Digitalizace nám umožňuje realizovat hlavní benefity pro nás a zákazníka:  

Rychlost, Flexibilitu, Efektivitu a Kvalitu 
In

fo
rm

a
č
n
í 
b

e
z
p

e
č
n

o
s
t 



Jste připraveni na Industry 4 ? 

siemens.cz  © Siemens, s.r.o. 2017  All rights reserved. 

Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale 

ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. 

Charles Darwin 
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Chcete se dozvědět více ?    

 

  Ing. Jiří Bavor 

 

Obchodní ředitel DFPD Siemens CZ 

 

Mob.: +420 737 264 009 

E-mail:  jiri.bavor@siemens.com 

 

www.prezijete.cz 

 

 

https://www.siemens.com/cz/cz/home/reseni/prezije-vase-firma-pristich-5-let.html
http://www.prezijete.cz/
http://www.prezijete.cz/

