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JeŠtě nikdy nebylo k dispozici

rozsáhlejŠí spektrum technologií

schopných výrazným způsobem

zdokonalit výrobní systémy. Často

bohuŽel není jasné, pro které

systémy jsou tyto technologie

uŽitečné, azřídka existuje nějaký
jasný postup, který by ukazoval, jak

tyto technologie v praxi vyuŽívat'

Co tedy podnik můŽe dělat?

l}endy r1írobních technologií se v posledních

několika letech zaměřovaly hlavně na různé

projekty týkající se zvýšení interní produkti-

vity společností, zdokonalení plánování a au-

tomatizaci v rámci qýrobních závodů' Zlepšo-

vání jednotlivých procesů je urČitě v pořádku,

ale spoiení mezi provozem a systémy obchod-

ního plánování jsou nadále, i přes nekonečné

mnoŽství Článků týkajících se propojení ope-

račních technologií (OT) a informačních tech'

nologií (IT), jednou z nejvíce podceňovaných

oblastí investic. Toto ,,propojení" je až příliš

W,rrii

často řešeno vytvořením tabulky, v níŽ jsou

souvislosti naznačeny šipkami, ale skutečná

spolupráce na úrovni organizace chybí'
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Během několika posledních let se v rámci

výrobních závodů, dodavatelských řetězců,

skladů, IT oddělení i kanceláří vedoucích

pracovníků 1ýroby Často objevuje termín

,,Průmysl 4.0". Donesl se dokonce až k uším

distributorů a zákazníků. Polyk okolo prů-

myslu 4'0 sice nyní poněkud opadl, byl však

nahrazen podobně nadšeným probíráním

termínu,,digitální transformace".

Ne všechny strategie digitální transforma-

ce a snahy s ní spojené jsou stejné. Termín

,,digitalizace" se ve spojeních prostá digitali-

zace a digitální transformace (tj. komplexní

změna procesů s vyuŽitím moderních IT

technologií) často nerozlišuje, jedná se ale

o zcela odlišné pojmy. Prostou digitalizaci lze

definovat jako automatizaci procesu pomocí

poČítače nebo jiné podobné technologie.

Umožňuje přechod z manuálních činností na
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činnosti, které jsou méně pracné, účinnější

a je možné ie neustále opakovat. U komplexní

digitalizace jde však o přehodnocení procesů

a strategií tak, aby se staly účinnějšími a snad-

něji se přizpůsobily. Digitální transformace

přináší okamŽité výsledky, ale současně způ-

sobuje skutečnou změnu v rámci podniku.

Prostá digitaliZace by se měla podporovat,

protoŽe můŽe přinést solidní návratnost inves-

tic. Ke zlepšení současného stavu byly qvinuty

zcela nové technologie' Robotická automatiza-

ce procesů (RPA) je ve své podstatě 1ýkonným
nástrojem, který lze pouŽít ke sníŽenizátéŽe

zaměstnanců, jejichŽ pracovní náplň zahrnuje

velké mnoŽství opakující se manuální činnosti.

Kdo by nechtěl eliminovat současnou neko-

neČnou administrativu při zpracovávání faktur'

která qlŽaduje práci v několika systémech

a nekonečné přepisování dat mezi nimi? RPA

lze účinně lyuŽít ke zefektivnění konkrétních

procesů, aniŽ by se qýsledek tohoto procesu

změnil. Je pravda, Že RPA můŽe v určitém

okamŽiku lyuŽívat umělou inteligenci a další

techniky, a tím se přesune do oblasti digitálnÍ

transformace. U většiny současných pokusů

o RPA jde však striktně o prostou digitalizaci.

Zavedení procesů potřebných k digitální

transformaci je v principu obtížnější' Zdá se'

Že k hloubkovým změnám není nikdy vhodný

čas. Změně vŽdy stojÍ v cestě něiaká omezení.

Přechod od stávajících k novým procesům ob-

lykle představuje riziko moŽného přerušení

podnikání' Vzhledem k napjatým rozpočtům

kapitáloqých investic, nedostatku pracovníků

na [T odděleních a ochlazování výrobní eko-

nomiky se musí výrobci ptát sami sebe, zda je

k digitalizaci právě nyní vhodný čas.

Stejně jako u mnoha jiných otázek odpo-

věď zní: ,,to záleŽí" ' Některým výrobcům, kteří

mají lysoce chráněné obchodní modely, a je-

jich podnikání tedy není ohroženo, pravděpo-

dobně postačí prostá digitalizace' PřÍstupem,

kterým zdokonalí svou činnost jen o trochu, si

nepomohou navŽdy, ale na nějakou dobu přeci

jen ano. Výrobci' kteří se snaŽí přeŽít a prospe'

rovat Ve lTsoce konkurenčních odvětvích, by

měli zvážit důkladnější přístup k digitalizaci'
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Zdá se, Že většina lyrobců se pohybuje někde

mezi těmito staly. Většina z nich má alespoň

obecné znalosti o lyhodách, které můŽe sku-

tečná digitálnÍ transformace přinést. Více než

90 % všech podniků tvrdí, Že v určité formě di-

gitální transformaci provádějÍ. PřestoŽe způsob

provedení podnikové a digitálnÍ transformace

se u kaŽdého qýrobce liší, existují nepochybně

některé společné motii,y, osvědčené postupy

a úspěšné i neúspěšné příběhy a poučení.

0bvykle existuje spousta podpůrných

systémů, které však zestárly tak, že jejich další
pouŽívání uŽ není udrŽitelné a fungují pouze

díky hrdinskému úsilí a víře. Tyto systémy se

nakonec jeden po druhém dostanou do popÍe-

dí zájmu a jejich nedostatky se začnou řešit.

Jak si má však qirobce r,ybrat mezi nespočtem

dalších možností digitální transformace, které
jsou k dispozici a nemusí být tak zastaralé?

Místa, kde se jednotlivé systémy protínají,

mohou poskytnout atraktivní příležitosti pro

skutečnou digitalizaci' Špatná spolupráce

mezi plánovacími a provozními disciplínami
omezuje schopnost qÍrobní organizace

uspokojit potřeby zákazníků. Výrobcům často

chybí včasný a přesný přehled o provozním

stavu plánované výroby' Tento nedostatek

informací narušuje schopnost vyroby účinně

reagovat na nepředvÍdatelné situace zákaz_

níků, nedostatek zásob, poruchy zařízení

a přerušení dodavatelského řetězce.

Navzdory poprasku ohledně propoIení OT

a IT učinilo jen málo společnostÍ nějaké kroky

k optimalizaci spolupráce mezi podniko1ými

a provozními systémy. Jako nejlepšÍ moŽná

krátkodobá investice do digitální transfor-

mace se jeví spolupráce s qýkonnou částí

výroby. VypInění těchto mezer tabulkami

můŽe vypadat iako pokrok, ale ve skuteČnosti

tento přístup skutečnému pokroku často

brání. Tabulky vyplňující mezery představují

úpravy systému, které nepoutají přílišnou po-

Zornost a nepodporují skutečnou koordinaci

mezi plánovánim a operacemi.

Na poli digitální transformace se objevily

skvělé novinky, které mohou potenciálně

pomoci všem typům qýrobců, bez ohledu na

to, kde se z hlediska transformace nacházejí.

Vzhledem k vyspělé povaze současných

základních technologiÍ a řešení týkajících se

digitální transformace existuje řada úspěš-

ných projektů a případů obchodního vyuŽití,

které nabízejí rychlou návratnost a současně

nelyžadují obrovské investice' KdyŽ začnete

hromadit informace nebo data z obou sloŽek

hodnotového řetězce a zavádět je ve qýrob-

nÍch halách, váš provozní tým získá přehledné

informace' které povedou k lepším rozhod-

nutím' a tedy i vyšší efektivitě, niŽším nákla-

dům, šťastnějšÍm zákazníkům a ryšší marži.

NÍŽe jsou uvedeny příklady projektů digi-

talizace dosahujících skutečných výsledků,

které lze ihned zahájit:

e Integrované rozšíření plánování
podnikových zdrojů (ERP) do provozu

- systémy provádějící výrobu zaloŽené na

široce dostupných rozhraních výrobních hal,

které jsou zaměřené na provozovatele, a ve-

stavěném loT mohou poskytnout informace

o tempu výroby. Toto řešení nahrazuje ne-

sčetné mnoŽstvÍ systémů ručního sběru dat

a sloŽité, nedostatečně flexibilní rozhraní

systému realizace výroby (MES) nebo jiných

řešení ve výrobních halách.

* Systém řízení jakosti v podniku (QMS)
_ systémy podporujÍcí jakost výroby se příliš
často skládají z mnoha dalších oddělených

systémů, které se vyvinuly postupem času.

Integrovanější přístup k plánování a řízení
jakosti můŽe v celé organizaci snÍžit potřebu

manuálních činností' pornoci k analýze sku-

tečných příčin a v konečném důsledku sníŽit

náklady na kvalitu.

o Koordinovaná správa materiálu a jeho

přesunu ze skladu do výrobní haly a zpět

- automatické řešení, které umoŽňuje koor_

dinované dodání potřebného dílčÍho mate-

riálu, identif ikaci spotřebovaného materiálu

a označení hotového zboŽi pro konečnou

dodávku, je pro výrobní podnik nezbytné,

aby byl schopný se přizpůsobit. ProvoznÍ

vylepšení v oblasti správy materiálů je

zásadní, ale tato schopnost modernizace je

rozhodujÍcí i kvůli rostoucí potřebě sledová-

ní produktů a jejich původu.

Mnoho prvotních postupů, které lze pova-

Žovatza prostou digitalizaci, se týká auto-

matizace některých stávajících funkcí nebo

procesů. Mohlo se jednat o potřebu lyhodno-

cení velkého objemu dat, které nebylo moŽné

s vyuŽitím předchozích postupů provést. Toto

úsilí o prostou digitalizaci můŽe být ve skuteč-

nosti nezbytným základem, který umoŽní ná-

sledujÍcí urychlení digitální transformace. Je

nezbytné qlkročit vpřed s vizí skutečné revo-

luce, která nastane, pokud se energie a tech-

nologie využijí k tvorbě řešení, nad kterými

se dosud nikdy nikdo nezamýšlel. Odměnou

ve rysledku bude skuteČna změna procesu

a změny v obchodnÍm modelu, které naruší

zaŽité standardy. V rámci plánování a provozu

lze nalézt skutečné přÍleŽitosti k pokroku, bez

ohledu na to, zda se jedná o pokus o prostou

digitalizaci nebo digitální transformaci' Vý_

robci, kteřÍ se do digitalizace pustí bez většího

narušení, mohou očekávat qlhody zahrnující

mnohonásobnounávratnostinvestic. š
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