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„Multiparametrické sledování některých parametrů pro diagnostiku, zavedené do
řídícího systému však tady v podniku nikde není zavedeno a je to momentálně nad naše
možnosti“
Technický ředitel, chemický průmysl

„Jak jsem u nás předpokládal, je to koncipováno prakticky výhradně ve prospěch
řízení technologického procesu…je to ale v procesu chodí-nechodí, teče-neteče, hřejenehřeje, a vše doplněno o případné teploty, stavy hladin, a jiné stavové veličiny“

Výrobní ředitel, chemický průmysl
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EY rámec pro vyspělost podniku v rámci Industry 4.0
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Tradiční firma na hranici katastrofy
Tradiční firma s digitálním povědomím
Inovativní firma s digitálním uvědoměním
Digitální firma aspirující na platformu či kooperující
s platformou
• Exponenciální digitální firma - integrační platforma

www.proprumysl4.cz
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About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory
services. The insights and quality services we deliver help build trust and
confidence in the capital markets and in economies the world over. We
develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all
of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better
working world for our people, for our clients and for our communities.
EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal
entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee,
does not provide services to clients. For more information about our
organization, please visit ey.com.
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