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Konwergencja megatrendów, takich jak Internet Rzeczy (IoT), mobilność i technologia 
chmury, doprowadziła do powstania nowego modelu działania określanego mianem 
„inteligentnego przedsiębiorstwa”. W sytuacji, gdy fizyczne zasoby otrzymują cyfrowy 
głos, inteligentne przedsiębiorstwo umożliwia sprawniejsze działanie i podejmowanie 
trafniejszych decyzji dzięki lepszej widoczności informacji w czasie rzeczywistym. 
Uzyskując lepszy dostęp do informacji o swoich zasobach (tzw. Enterprise Asset 
Intelligence), przedsiębiorstwa mają lepsze rozeznanie w tym, co dzieje się w ich 
zakładach. Mają dzięki temu możliwość szybkiego analizowania informacji i mogą na 
tej podstawie podejmować działania w celu osiągnięcia wyższego poziomu wzrostu, 
produktywności i standardu obsługi.

 Aby dokładniej zbadać koncepcję inteligentnego przedsiębiorstwa, Centrum 
Technologii i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Harvarda (TECH), we współpracy z 
Zebra Technologies, zorganizowało konferencję „2016 Innovation Symposium:  
The Intelligent Enterprise” na Uniwersytecie Harvarda.

Podczas sympozjum spotkali się doświadczeni liderzy z wielu różnych branż, instytucji rządowych i środowiska akademickiego. Wśród 
uczestników i mówców znaleźli się przedstawiciele z GE, Target, Whirlpool, Zebra Technologies, Google, IBM, Accenture, NFL, władz 
miejskich Bostonu, MIT i Uniwersytetu Harvarda oraz wielu innych czołowych firm. Dwudniowe intensywne obrady skupiły się na 
zrozumieniu, czym jest „inteligentne przedsiębiorstwo” i jak można wykorzystać tę koncepcję do osiągania sukcesów w biznesie i 
przysporzenia korzyści społeczeństwu.

Kevin Ashton, który ukuł termin „Internet Rzeczy” (IoT), przedstawił historię rozwiązań RFID i IoT oraz proces myślowy, który dał początek 
tej rewolucyjnej technologii. Centralnym aspektem zmiany paradygmatu wywołanej przez IoT jest eliminacja udziału człowieka z procesu 
zbierania danych. Czujniki, z których wiele według przewidywań Ashtona będzie w przyszłości samozasilanych, pozwolą na zbieranie 
informacji autonomicznie, co będzie oznaczać gwałtowny wzrost ilości dostępnych danych.

Wyzwaniem będzie analiza i przetwarzanie tych danych. Rich Rao, globalny dyrektor ds. urządzeń i edukacji w Google, zaprezentował wizję 
rejestracji, przechowywania i przetwarzania takich danych. Wychodząc poza przechowywanie danych w chmurze, Google przewiduje, że 
możliwe będą zaawansowane operacje obliczeniowe realizowane przez algorytmy uczenia maszynowego i wysokowydajne komputery, 
które będą w stanie zapewnić start-upom taką samą infrastrukturę techniczną, jaką dysponują giganci rynku. Snapchat i Zulily to tylko dwa 
przykłady sukcesu, jaki można osiągnąć bez żadnej infrastruktury informatycznej.

Tom Bianculli, dyrektor ds. technologii w Zebra Technologies, przedstawił ramowe ujęcie ułatwiające zrozumienie trendów w dziedzinie 
IoT – oraz związanych z nimi możliwości. Wszystko zaczyna się od rozwiązań, które odbierają informacje z zasobów w przedsiębiorstwach, 
takich jak przesyłki płynące przez łańcuch dostaw, urządzenia w fabrykach, pracownicy w magazynie i klienci w sklepie. Dane operacyjne 
z tych zasobów, w tym ich stan, położenie, wykorzystanie lub preferencje, są następnie analizowane w celu dostarczenia użytecznych 
informacji. Takie informacje mogą wówczas zostać przesłane we właściwym czasie odpowiedniej osobie, która może na ich podstawie 
podjąć działania. W ten sposób użytkownicy w dowolnym miejscu i czasie mogą szybciej podejmować trafniejsze decyzje.  

Inteligentne przedsiębiorstwo 
Streszczenie



TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO – 2016 INNOVATION SYMPOSIUMZEBRA CONFIDENTIAL INTERNAL USE ONLY

Potwierdzeniem tego była przedstawiona przez Andersa Gustafssona, dyrektora naczelnego Zebra Technologies, wizja trzech 
megatrendów w dziedzinie IoT. Zbieranie i analiza danych: zdolność do zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz kontroli 
fizycznych procesów i informacji lub działania na ich podstawie jest wykorzystywana z powodzeniem i coraz bliższa staje się możliwość 
urzeczywistnienia tego na szeroką skalę. Technologia chmury: zdecentralizowane przechowywanie i korzystanie z danych jest teraz 
łatwo dostępne w przystępnych cenach zarówno dla konsumentów, jak i dla firm, dzięki czemu coraz większe ilości informacji są dostępne 
na żądanie. Mobilność: przechodzenie na technologię mobilną i liczba użytkowników połączonych przez urządzenia mobilne rośnie tak 
szybko, że przedsiębiorstwa stale znajdują nowe możliwości wykorzystywania połączonego świata na potrzeby innowacji.

Zaprezentowano kilka studiów przypadków oferujących konkretne przykłady działania 
„inteligentnego przedsiębiorstwa”. Yogesh Dhingra, dyrektor naczelny Blue Dart w Indiach, 
pokazał moc pełnej integracji oprogramowania i specjalnie dostosowanego sprzętu z 
wykorzystaniem prostych aplikacji na smartfonach w celu rozwiązania trudnego problemu 
związanego z logistyką transportu i e-handlem w Indiach. Alison Jones, starszy dyrektor 
NAR Logistics w Whirlpool, mówiła o ich niedawnym projekcie, który zredukował liczbę 
urządzeń monitorujących z 9 specjalnie skonfigurowanych modeli do dwóch urządzeń ze 
standardowym oprogramowaniem firmware. Zintegrowany system komunikacji radiowej 
umożliwia natychmiastowe przesyłanie aktualizacji do wszystkich urządzeń, eliminując w 
ten sposób złożony proces dystrybucji aktualizacji i nowego oprogramowania do wielu 
zakładów produkcyjnych.

Yuri Quintana, Assistant Professor w Szkole Medycznej Harvarda, przedstawił trendy w 
sektorze ochrony zdrowia – nie tylko w zakresie zbierania danych, ale także zarządzania i 
tworzenia systemów e-zdrowia. Tim Kottak, dyrektor techniczny ds. usług globalnych w GE 
Healthcare, zilustrował tę kwestię, wskazując na kilka projektów zainicjowanych przez GE 
w celu przejścia klientów firmy z pozycji użytkownika technologii na model inteligentnego 
przedsiębiorstwa. System GE FastWorks umożliwia szybkie skalowanie rozwiązań w 
górę i został zastosowany do zrozumienia i zwiększenia efektywności, wykorzystania 
i produktywności urządzeń do obrazowania w konkretnym szpitalu. Analizując dane 
operacyjne z systemów MRI i oceniając przebieg procesów roboczych na oddziałach szpital 
był w stanie określić zalecenia w celu zwiększenia efektywności badań i skrócenia czasu 
wizyt nawet o 30%. Zwiększyłoby to możliwości szpitala, potencjalnie pozwalając obsłużyć dodatkowo 3250 pacjentów rocznie.

W centrum uwagi dyskutantów były nie tylko rozwiązania biznesowe, ale także społeczeństwo. Nigel Jacobs z New Urban Mechanics 
(biuro burmistrza Bostonu ds. innowacji) mówił o kilku trendach w mieście związanych z ideą inteligentnego przedsiębiorstwa. Przykłady 
sięgały od aplikacji do śledzenia autobusów szkolnych po łatwiejsze sposoby udostępniania danych rodzicom zapisującym dzieci do 
szkoły. Paolo Santi, pracownik badawczy MIT, przedstawił niedawne badania na temat tego, jak dane mogą dać nam wgląd w trendy 
dotyczące mobilności – i oszczędzić nam czas i pieniądze. Analizując 150 milionów przejazdów taksówką w Nowym Jorku, Santi i jego 
zespół ustalili, że w przypadku 95% wszystkich przejazdów taksówką użytkownicy taksówek mogli korzystać z taksówki wspólnie bez 
znaczącego wpływu na swój komfort. Taki trend mógłby znacznie zmniejszyć natężenie ruchu drogowego i poprawić standard życia dla 
wszystkich mieszkańców miasta.

Od szerokiej, strategicznej perspektywy zaprezentowanej przez Kevina Ashtona i Andersa Gustafssona po szczegółowe studia 
przypadków przedstawione przez Alison Jones i Yogesha Dhingrę, konferencja „2016 Strategic Innovation Symposium: The Intelligent 
Enterprise” zarysowała nowy obraz tego, co oznacza „inteligentne przedsiębiorstwo”, oraz pokazała olbrzymi wpływ, jaki może ono mieć 
na gospodarkę i społeczeństwo generalnie.

Jak inteligentna jest Twoja firma? Przeprowadź ocenę.

„W koncepcji 
«inteligentnego 
przedsiębiorstwa» 
chodzi o to, aby firmy 
były wyposażone w 
inteligentne rozwiązania 
wykorzystujące w pełni 
możliwości współczesnej 
technologii sieciowej.”
 – Tom Bianculli 
Dyrektor ds. Technologii w Zebra  
Technologies

2


