
Obvladovanje 
6 stopenj IoT
IoT kot eden od temeljev industrije 4.0 že spreminja načine, na katere 
podjetja ustvarjajo dobiček. Stotine uspešnih zgodb po svetu razkriva 
proizvajalce, ki z izdelano IoT strategijo ustvarjajo nove, stalne vire 
prihodkov preko razvoja učinkovitih, povezanih izdelkov. Spoznajte, 
kako lahko z namensko IoT platformo izkoristite prednosti pametnih, 
povezanih izdelkov.
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Inovacije na podlagi sposobnosti povezovanja
Podjetjem je običajno najlažje zavzeti stališče opazovalca v procesu iskanja dodane vrednosti Interneta stvari (IoT). 
Tržišče teh rešitev je nasičeno in negotovo, s tem pa podjetja na prvo mesto med prioriteami postavljajo projekte, 
ki so enostavnejši in časovno manj potratni.

IoT že spreminja načine, na katere 
podjetja ustvarjajo dobiček. Stotine 
uspešnih zgodb po svetu razkriva 
proizvajalce, ki z izdelano IoT strategijo 
ustvarjajo nove, stalne vire prihodkov 
preko razvoja učinkovitih, povezanih 
izdelkov. 

Pot do IoT uspeha ni enostavna, saj 
vključuje množico tehnoloških in 
strateških sprememb, ki jih lahko 
strnemo večstopenjski model IoT 
zrelosti podjetja. Z gotovostjo pa lahko 
ugotovimo, da bodo podjetja, ki so 
zgodaj začela uvajati IoT, z vsemi 
priložnostmi, ki jih tehnologija ponuja, v 
prihodnosti deležna konkurenčne 
prednosti. 

IOT KOT EDEN OD TEMELJEV INDUSTRIJE 4.0 ŽE SPREMINJA NAČINE, NA KATERE PODJETJA 
USTVARJAJO DOBIČEK. STOTINE USPEŠNIH ZGODB PO SVETU RAZKRIVA PROIZVAJALCE, KI Z 
IZDELANO IOT STRATEGIJO USTVARJAJO NOVE, STALNE VIRE PRIHODKOV PREKO RAZVOJA 
UČINKOVITIH, POVEZANIH IZDELKOV. SPOZNAJTE, KAKO LAHKO Z NAMENSKO IOT 
PLATFORMO IZKORISTITE PREDNOSTI PAMETNIH, POVEZANIH IZDELKOV.

Zrelostni izpit IoT
Večstopenjski model vpeljevanja IoT opisuje zahteve po sposobnosti, predpostavke in pogoje, s katerimi se 
podjetja srečujejo med povečevanjem svoje zmožnosti ustvarjanja dodane vrednosti s pametnimi, povezanimi 
izdelki. 

Takšen model nam pomaga bolje razumeti sredstva, ki jih mora podjetje nameniti procesu uspešnega vpelje-
vanja IoT v svojo strategijo poslovanja. Veliko podjetij se z namenom skrajšanja tega procesa ter racionalizacije 
tehničnih in strateških sprememb odloči za nakup namensko razvitih IoT platform. 

Dejstvo je, da je upravljanje s povezanimi izdelki v večini primerov kompleksno, saj predpostavlja stik z množico 
dragocenih podatkov, ki potujejo med ljudmi, omrežji in napravami. IoT platforme omogočajo upravljanje vseh 
vidikov delovanja povezanih izdelkov v eni sami točki, hkrati pa zagotavljajo varnost in omogočajo razširljivost v 
skladu s potrebami podjetja. 
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Ne glede na to, v kateri stopnji razvoja povezanih izdelkov se nahaja podjetje, lahko namensko izdelana IoT platfor-
ma olajša proces preoblikovanja poslovnih procesov, zmanjša potreben vložek sredstev in skrajša čas do ustvar-
janja dodane vrednosti.

1.Stopnja: Nepovezani
Nepovezani proizvajalci nimajo sredstev za povezovanje ljudi, procesov in stvari. Osnovna omreženost, varnost 
pretoka podatkov, storitve v oblaku in razvoj aplikacij so ključna izhodišča, na katerih takšna podjetja lahko začnejo 
pot uvajanja IoT. 

2.stopnja: Povezani
Ko podjetja svoje izdelke povežejo na splet, omogočijo pretok podatkov na strežnike podjetja, kjer se obdelujejo in 
ponujajo vpogled v možen nadaljnji razvoj izdelkov ter njihove izboljšave. Povezana podjetja lahko začnejo razmišl-
jati o novih načinih doseganja rasti in ustvarjanja obnovljivih tokov prihodkov brez fiksnih virov kapitala.

3. stopnja: Servis
Vsak izdelek podjetja zahteva določeno mero podpornih in servisnih storitev. Z ustrezno implementirano IoT 
platformo lahko podjetja spremljajo delovanje izdelkov, prenašajo diagnostične podatke in celo opravljajo servisne 
posege na daljavo. 

4.stopnja: Analiza
Podatki, ki jih podjetja pridobijo iz povezanih izdelkov, v organizirani obliki pomenijo neprecenljiv vir za razvoj in 
izboljšave. IT oddelki podjetja se tako lahko osredotočijo na analizo podatkov in razvoj orodij in aplikacij, ki olajšuje-
jo uporabo izdelkov.
 
5.stopnja: Integracija
Podjetja, ki dosežejo stopnjo integracije, ugotovijo, da se prava moč IoT skriva v prenosu podatkov iz povezanih 
izdelkov v druge sisteme podjetja, npr. CRM, ERP ali PLM. S tem podjetja optimizirajo ključne poslovne procese in 
jih sklenejo v zaprt krog upravljanja življenjskega cikla izdelkov. 
 
6. stopnja: Inovativnost
Končna stopnja vpeljevanja IoT v podjetju je razvoj novih uporabniških izkušenj za povezane izdelke. Z razvojem 
aplikacij, ki izboljšujejo uporabnost izdelkov na podlagi tehnologije AR (obogatena resničnost), 
lahko podjetja preoblikujejo načine, na katere njihove stranke uporabljajo izdelke.
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Celostna IoT platforma
Podjetje PTC ponuja najbolj robustno IoT tehnologijo na svetu. Leta 1986 je sprožilo revolucijo v digitalnem 3D 
oblikovanju, leta 1998 predstavilo spletno osnovan PLM, danes pa z združevanjem fizičnega in digitalnega 
sveta na novo določa načine, na katere lahko podjetja ustvarjajo, upravljajo in servisirajo izdelke. Z rešitvami, ki 
jih ponuja PTC, lahko podjetja in njihovi partnerji izkoriščajo možnosti, ki jim jih ponuja IoT, ter soustvarjajo val 
inovacij. 

IoT platforma ThingWorx je rešitev podjetja PTC, ki omogoča integracijo IoT podatkov s ključnimi sistemi 
organizacije. Forrester jo je v svojem poročilu ocenil kot vodilno IoT platformo v svetovnem merilu1.

IoT platforma ThingWorx ponuja zmogljiv nabor orodij za povezovanje izdelkov, analizo podatkov, imple-
mentacijo IoT rešitev in aplikacij, upravljanje s povezanimi napravami in ustvarjanje novih uporabniških 
izkušenj.


