
Zaměřeno na budoucnost
 
Průmysl 4.0 (i4.0) je celosvětově 
používaný termín, který označuje 
současný trend kompletní digitalizace, 
automatizace a robotizace v průmyslu. 
i4.0 je spojován s technologiemi 
jako internet věcí (IoT), cloud, umělá 
inteligence nebo 5G. 

Průmyslové firmy už experimenty 
s i4.0 provádějí, ale většinou jde jen 
o izolované pilotní projekty zaměřené 
na robotiku, IoT nebo M2M komunikaci. 
Technologie zůstávají oddělené od 
obchodních modelů bez jasné vize, 
jak mohou pomoci ke zlepšení celkové 
výkonnosti a k řešení strategických 
potřeb organizace.

Nabízíme holistický přístup k digitální 
transformaci. Klientům pomáháme 
s vypracováním strategie i4.0 na míru 
dle jejich potřeb a také s implementací 
změn v procesech, technologiích 
a obchodních modelech.

Průmysl 4.0



Jak můžeme pomoci 
s výzvami i4.0?
Nabízíme široký rozsah znalostí a nástrojů, které pomáhají klientům 
usnadnit cestu digitální transformací. Naše metodika se zaměřuje na šest 
oblastí.

Strategie & business model

Problémy a výzvy
Absence komplexní strategie pro i4.0
Obchodní model neodpovídá příležitostem i4.0
Není zřejmé, která oblast i4.0 přinese největší užitek

Nabízíme
Posouzení vyspělosti podniku z hlediska i4.0
Vytvoření strategie a digitální „roadmapy“
Definování business modelu & ROI

Technologie & systémy 

Governance & risk management

Zákaznická zkušenostProvozní výkonnost

Lidé

Problémy a výzvy
Stárnoucí technologie 
Obtížná orientace v obrovském množství dat
Neschopnost propojit jednotlivé technologie

Nabízíme
Analýza datové a technologické infrastruktury
Příprava technologické „roadmapy“
Transformace IT systémů s využitím cloudu

Problémy a výzvy
Omezená schopnost porozumět rizikům i4.0
Zabezpečení dat, produktů a závodů před 
kybernetickým útokem a selháním

Nabízíme
Pomoc s řízením digitální transformace
Návrh a implementace funkcí kyberbezpečnosti
Návrh strategie pro zmírnění rizik

Problémy a výzvy
Obtíže při získávání a udržení zaměstnanců  
Omezené plány na rekvalifikaci zaměstnanců
Nedostatečná angažovanost zaměstnanců

Nabízíme
Organizační restrukturalizace
Adaptace zaměstnanců na změny
Plánování a optimalizace personálních zdrojů 

Problémy a výzvy
Nepřipravenost na vysokou individualizaci výrobků
Požadavky na kratší časy dodání a vyšší kvalitu
Problémy s digitalizací dodavatelského řetězce

Nabízíme
Digitální transformace výrobních procesů
Digitální transformace logistiky a dodavatelského 
řetězce
Digitální transformace back-office procesů

Problémy a výzvy
Neschopnost se rychle přizpůsobit poptávce 
zákazníků
Absence plánu změny obchodního modelu 
na typ„produkt jako služba“

Nabízíme
Analýza zákaznických dat
Navržení a uspořádání zákaznické cesty 
a ekosystému
Posouzení příležitostí pro nové výrobky a služby
 



Podpoříme vás na 
vaší cestě
Zjistíme, jak jste připraveni na i4.0 v šesti oblastech naší metodiky. 
Vytvoříme strategický plán a „roadmapu“ digitální transformace včetně 
identifikace quick-wins. Pomůžeme při ověření navržených konceptů 
prostřednictvím pilotních projektů a zprostředkujeme jejich implementaci 
ve spolupráci s předními technologickými dodavateli. 

Příklady řešení pro optimalizaci provozní výkonnosti

Nabízíme konkrétní řešení, která pomáhají firmám řešit typické 
problémy efektivity a ekonomiky provozu – nízkou produktivitu výroby, 
nedostatečnou flexibilitu, problémy s kvalitou nebo vysoké náklady na 
energie, materiál a lidskou sílu. 

• Monitoring a optimalizace OEE

• Prediktivní údržba

• Vizuální kontrola kvality výroby

• Měření a optimalizace spotřeby energií

• Digitální dvojče 

• Monitoring a optimalizace intralogistiky

• Optimalizace skladových ploch

• Optimalizace dodavatelského řetězce

• Podpora a monitoring aktivit

• Robotic Process Automation 

• Školení zaměstnanců v oblasti i4.0

• Digitální průvodka výrobku

• Produkt jako služba (Product-as-a-Service)

Výroba Materiál a logistika

Lidé Produkty

Fáze 1
Definice

Fáze 2
Implementace

Fáze 3
Validace
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Globální lídr průmyslu 4.0

KPMG patří k lídrům v oblasti poradenství a dodávek řešení i4.0. 
Máme unikátní znalosti v oblasti strategie, business procesů, datové 
analytiky, kybernetické bezpečnosti, IT architektur a automatizace 
aplikovaných v průmyslu, energetice, telekomunikacích a logistice. 
Řešení KPMG nejsou vázané na jednu konkrétní technologii nebo 
dodavatele – spolupracujeme se všemi předními technologickými 
dodavateli tak, abychom byli schopni integrovat nová řešení 
se stávajícími systémy. Čerpáme z rozsáhlé báze znalostí, která 
obsahuje postupy, metodiky, analýzy, uživatelské průzkumy, studie 
proveditelnosti, pilotní projekty apod.

Více informací

Beyond the hype: Separating ambition from reality in i4.0

A reality check for today’s C-suite on Industry 4.0: The time for 
experimentation is ending

Demand-driven supply chain 2.0: A direct link to profitability

Automatizace rutinních činností
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