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ÚVOD

JAK INOVOVAT? 3 MÝTY O INOVACÍCH
Od strojařů se v dnešní době očekává, že budou

nepřetržitě inovovat – mají neustále hledat způsoby,

jak navrhovat a vyrábět nové a lepší produkty.

Kolik z nás ale doopravdy ví, co je k inovování potřeba?

O inovacích se už popsaly stohy papíru, jen málokterý

zdroj vám ale prozradí, jak postupovat v praxi. Proto

jsme připravili tento e-book plný praktických tipů

a strategií, které vám pomohou inovační potenciál

vaší firmy naplno využít.

Lidé mají často zkreslené představy o tom,

co vlastně inovace jsou.

1. MÝTUS – „INOVACE MUSÍ BÝ T VELKÁ.“

Ve skutečnosti vůbec nehraje roli, s jak velkou inovací

přijdete. Záleží jedině na tom, jak moc daný nápad

ovlivní váš tým, firmu nebo dokonce zbytek světa.

2. MÝTUS – „INOVACE PŘINÁŠÍ NĚCO NOVÉHO.“

Tak tomu nemusí být vždycky. Od nových věcí jsou tu

vynálezy. Inovace může samozřejmě být naprostou

novinkou, často jde ale spíše o významnou změnu

či zlepšení existujícího produktu.

3. MÝTUS – „S INOVACÍ MUSÍME PŘIJÍT JAKO PRVNÍ.“

To neplatí pro všechny případy. Skvělým příkladem

bylo, když Apple představil iPod. Na trhu už jiné mp3

přehrávače dávno byly, jenže Apple vytvořil inovativní

ekosystém, který se jednoduše ovládal, a způsobil tak

revoluci v hudebním průmyslu.
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7 OTÁZEK, KTERÝMI

PODPOŘÍTE INOVACE
Inovace nevznikají jen tak náhodou. Právě naopak, ty

nejúspěšnější pramení ze systematické práce, při které

vycházíte z podrobného plánu. Chcete vědět, na co se

při inovování soustředit? Položte si následující otázky:

 Co bychom mohli pozorovat z jiného úhlu pohledu?• 

 Co bychom mohli jinak použít?• 

 Co bychom mohli přesunout v prostoru nebo čase?• 

 Co bychom mohli jinak propojit?• 

 Jak bychom mohli pozměnit design nebo chování• 

  produktu?

 S jakou novinkou bychom mohli přijít?• 

 Co bychom si mohli představit, abychom zlepšili• 

  zážitek uživatelů?

Inovace mají nejčastěji formu „zlepšováku“ – nejde zkrátka

o zbrusu nový výrobek, ale o vylepšení předchozího modelu.
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ÚVOD

ČAS INOVOVAT
Pokud se chcete inovacím věnovat naplno, potřebujete 

čerpat ze čtyř hlavních zdrojů. Jsou to:

 myšlení• 

 dovednosti• 

 nástroje• 

 čas• 

Pro většinu firem, které chtějí inovovat, bývá největší 

překážkou nedostatek času. Proto je zásadní se naučit 

pracovat s nástroji, které strojařům šetří práci – získaný 

čas totiž můžete zcela věnovat inovacím.

V další kapitole se budeme věnovat tipům, které výrazně 

urychlí bezpočet aktivit, kterým se denně musíte 

věnovat. Podíváme se například na automatizaci 

rutinních úkolů, software pro správu dat nebo

přípravu dokumentace.
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ŠETŘETE ČAS

A VÍCE INOVUJTE
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ŠETŘETE ČAS A VÍCE INOVUJTE

Kvalitní software pro

správu dat
Není žádným tajemstvím, že strojaři běžně pracují se 

stovkami nebo tisíci souborů. Možná jste se ale nikdy 

nezamýšleli na tím, kolik času na správu souborů 

padne v celé vaší firmě jako takové.

Máte-li obstát v konkurenci, potřebujete software, 

který bude soubory co nejlépe spravovat a chránit.

Jde koneckonců o vaše duševní vlastnictví, tedy to 

nejcennější, s čím jste jako firma přišli.

Jak vám software pro správu dat ušetří čas?

VYHLEDÁVÁNÍ

Průměrný strojař stráví vyhledáváním souborů 15 % 

své pracovní doby. Přestaňte se procházením 

jednotlivých složek zdržovat – správný systém vám 

kýžený soubor najde podle jakékoliv informace, kterou 

si pamatujete.

RECYKLACE STARŠÍCH NÁVRHŮ

Další tip, jak s minimálním úsilím výrazně ušetřit čas? 

Zrecyklujte práci, kterou jste odvedli na předchozích 

návrzích. Pozor, tohle ale nebude fungovat, pokud 

potom strávíte hodiny přejmenováváním souborů.

V kvalitním softwaru si můžete nastavit proces, který 

soubory po zkopírování do jiného projektu automaticky 

přečísluje.

SCHVALOVÁNÍ

Jak u vás ve firmě schvalujete návrhy? Nosíte je

v papírové formě někomu na stůl? Většina softwaru pro 

správu dat funguje bez nutnosti cokoliv tisknout. Navíc 

příslušného uživatele automaticky upozorní, že má daný 

soubor schválit. Tím spíš si takový software pochvalují 

všichni, kdo nechtějí nahánět kolegy po celé firmě.

KONFLIKTNÍ VERZE SOUBORŮ

Jak často se vám stává, že s kolegy pracujete každý 

zvlášť na totožném souboru? Jak potom poznáte, která 

verze je nejnovější? Kdykoliv starou verzi souboru 

otevřete v softwaru pro správu dat, systém vás 

upozorní, že je verze neaktuální. Navíc automaticky 

synchronizuje geometrii. Nebaví vás plýtvat čas prací 

na nesprávných souborech? Řešení je nasnadě.

8        | PŘÍRUČKA MODERNÍHO STROJAŘE



ŠETŘETE ČAS A VÍCE INOVUJTE

Automatizace

nejčastějších úkonů
Všimli jste si, kolik času vám při navrhování zabírají 

repetitivní úkoly? Existuje přitom možnost, jak je 

zautomatizovat a získat čas navíc.  Podívejme se,

jak to provést.

PRVKY

Při modelování součástí každý den znovu a znovu 

vytváříte stejné prvky. Představte si, kolik času by vám 

ušetřilo, kdybyste je měli uložené v knihovně. Pod 

jediným záznamem přitom můžete mít stejný prvek

v různých velikostech a konfiguracích. Když pak chcete 

prvek poprvé použít v konkrétním návrhu, potřebujete 

jen zadat jeho typ a velikost.

SOUČÁSTI

Jak pracujete se součástmi sestav, které jsou si 

podobné? Upravujete pro stávající návrh soubory

z předchozích projektů? Pokud ano, jste na dobré 

cestě. Se správným softwarem ale můžete být ještě

o krok napřed. Sdružte součásti do knihovny a přidejte 

k nim chytrá data, abyste je mohli snadno upravovat.

SESTAVY

Knihovna součástí doplněná o chytrá data vám ušetří 

čas při hledání správných součástí – rozměry se 

automaticky odvíjejí od vybrané konfigurace a nemusíte 

je měnit ručně.

ŠABLONY

Modelování součástí si můžete výrazně urychlit

i používáním šablon. Do šablon můžete ukládat nejen 

nastavení, ale i základní prvky modelů, které běžně 

tvoříte. To vám ušetří čas a zároveň přispěje k tomu, 

aby byly jednotlivé díly konzistentní.

Na automatizaci je nejlepší, že stačí věnovat relativně 

malé množství času nastavení efektivního systému

a pak už jen těžíte z časové úspory, kterou vám 

automatizace rok co rok přináší.
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CREO

DASSAULT
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SOLIDWORKS SIEMENS

CATIA

NX SIEMENS
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AUTODESK 
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AUTODESk
AUTOCAD

ŠETŘETE ČAS A VÍCE INOVUJTE

Software, který si
poradí s různými
formáty
Většina strojařů se nevyhne práci s různými CAD 

systémy – je to způsobeno spoluprací s dodavateli 

nebo například kolegy z vedlejšího oddělení, kteří 

používají jiný CAD software. Práce s nenativními 

soubory ale bohužel spolyká neuvěřitelné množství 

času. Nejprve je třeba soubor přeuložit do jiného 

formátu, často musíte také pozměnit nebo opravit 

geometrii. A jak už to tak bývá, jen co to všechno 

dokončíte, pošle vám klient novou verzi souboru

a jste zase na začátku.

Přitom existuje software, který umí soubory z jiných 

CAD systémů bez problémů otevřít a dané modely 

použít ve vaší vlastní sestavě – a co víc, umí je 

příslušně upravit, kdykoliv dojde k aktualizaci v jejich 

nativní CAD aplikaci.

Jestliže tedy pořád importujete a přeukládáte soubory 

z jiných CAD programů, jen plýtváte časem a zbytečně 

riskujete, že nestihnete práci dodat včas.

Přestaňte vynakládat nekonečné úsilí na souboj

s nenativními formáty a téměř bez námahy získáte 

několik hodin týdně, které můžete využít na hledání 

inovací.
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ŠETŘETE ČAS A VÍCE INOVUJTE

Výkonnější hardware
Správný software je úhelným kamenem efektivního navrhování, sám o sobě vás ale nespasí. Pokud chcete co nejrychleji a nejsnáze získat čas na 

inovace, potřebujete i výkonnější hardware. Proč? Za posledních 7 let exponenciálně vzrostl výkon procesorů i grafických karet. Nemluvíme přitom

o dvojnásobně či trojnásobně lepším výkonu – počítače jsou dnes 50x i 100x rychlejší než před 10 lety.

Úspora času ale není jediným přínosem nového hardwaru. Na výkonnějších počítačích například bez potíží otevřete a zpracujete i velké datové 

soubory. Tím získáte konkurenční výhodu. To, že kvůli zastaralému hardwaru neotevřete velký CAD soubor, totiž ještě neznamená, že to nedovede 

někdo jiný.

Začněte ve firmě hardwarové vybavení pravidelně obměňovat. V předních strojírenských společnostech dostávají inženýři nové počítače v průměru 

každé dva až tři roky. Pokud totiž výkonnější počítač ušetří pracovníkovi dvě hodiny měsíčně, taková investice se rozhodně vyplatí.
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ŠETŘETE ČAS A VÍCE INOVUJTE

Výkonnější CAD

software

Dokumentace

novýma očima
Nemůžete pracovat na tak velkých nebo složitých 

produktových návrzích, jak byste chtěli? Omezují

vás programy, které používáte? CAD technologie

v posledních letech urazily neuvěřitelný kus cesty. 

Moderní, chytré CAD systémy například umí rozpoznat 

příliš komplikovanou sestavu, která by nadmíru 

zatížila hardware, na kterém program běží. V takovém 

případě umí práci systému automaticky optimalizovat 

– prioritou je výkon, tedy to, aby program pracoval co 

nejrychleji. Vy tak nemusíte program při každém 

otevírání velké sestavy nebo výkresu složitě

a zdlouhavě přenastavovat.

To nás přivádí k dalšímu důvodu, proč mít co 

nejnovější CAD software. Softwaroví vývojáři se totiž 

snaží, aby byly jejich programy s každou verzí 

výkonnější a příjemnější na ovládání – vám jako 

uživatelům tím šetří čas i zbytečný stres.

Strojaři se po dlouhá desetiletí spoléhají na práci s 2D

výkresy, ty ale často způsobují nedorozumění či 

problémy v komunikaci. Ve většině firem je práce ve 2D 

stále hluboce zakořeněná, háček je ale v tom, že musí 

výkresy vždy někdo interpretovat, takže je celý proces 

časově náročný a navíc náchylný k chybám.

V současnosti stráví strojaři přípravou výrobní 

dokumentace až 30 % veškerého svého času. Klíčovou 

otázkou přitom je, jestli je opravdu nutné vytvářet 

samostatný 2D výkres pro každou součást zvlášť.

Dnešní CAD systémy vám umožňují veškeré výrobní 

informace zahrnout rovnou do 3D modelu. U některých 

dílů není 2D pohledy vůbec potřeba kreslit a kótovat. 

CNC software totiž zvládne na základě jediného souboru 

rozpoznat jednotlivé detaily, geometrii i tolerance.

V současnosti by se měly výkresy připravovat pouze 

jako podpora moderních výrobních metod – a právě 

výrobní metoda určuje, jestli je výkres vůbec potřeba.
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ŠETŘETE ČAS A VÍCE INOVUJTE

Moderní přístup ke komplexnímu modelování
Jestli chcete skutečně inovovat, neměli byste se při vyvíjení nové generace vašeho produktu nijak omezovat.

Když jste dříve navrhovali nebo měnili složité stroje a sestavy, bylo to nesmírně pracné a náročné. Doba ale pokročila a dnešní nástroje 

pro modelování povrchů dovedou navrhnout téměř jakýkoliv tvar. Nejlepší na tom ale je, že už pro takové modelování nepotřebujete 

rozsáhlé znalosti.

Dnešní strojaři mají šanci pracovat v hybridním prostředí a flexibilně přecházet od parametrického modelování řízeného zadanými 

proměnnými k ručnímu nastavování kontrolních bodů. V současnosti už zkrátka nemusíte trávit dlouhé hodiny nastavováním os

a trajektorií pro šablonování a tažení. I to má samozřejmě v celém procesu své místo, ale máte-li skutečně inovovat, může vás 

modelování řízené prvky zbytečně omezovat.
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NAUČTE SE

PODNĚCOVAT INOVACE
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NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE

Co se počítá jako
inovace?
Inovace neznamená jen to, že uvedete na trh zcela 

nový produkt. Právě naopak, často se o ní mluví

i tehdy, když zkvalitníte proces nebo službu

u existujícího výrobku. V mnoha případech se největší 

příležitost k inovacím skrývá přímo ve výrobě. Elon 

Musk to skvěle vystihl jedinou větou:

„Továrna je stroj, který vyrábí další stroje.“

Uvažujete, jak produkty dostat z továrny k zákazníkům

co nejrychleji? Slepujete si modely továrních strojů

a pak na poradě společně přemýšlíte, jak je ve výrobní 

hale co nejlépe uspořádat? Počítáte čas potřebný

k uvedení produktu na trh ručně? Pokud ano, rozhodně 

v tom nejste sami. Na druhou stranu vám ale uniká 

příležitost inovovat výrobní proces a tím i vaše 

produkty.

Připravte si půdu pro inovace ve výrobě – budou se 

vám k tomu hodit následující strategie.

MODERNÍ CAD SOFT WARE

Skvělou novinkou pro plánování výroby je, že ji lze 

celou, včetně rozmístění strojů, navrhnout v CAD 

softwaru. Ten vám pomůže najít slabá místa ve výrob-

ním procesu, zanalyzovat náklady na energie a na 

dopravu, vygenerovat kusovníky a odhalit kolize mezi 

stroji a stavebními konstrukcemi. Můžete v něm 

dokonce naplánovat i instalaci a provoz. To všechno

v softwaru, na který jste zvyklí, takže se nemusíte 

dlouze učit s novým programem.

INTEGROVANÉ CAM ŘEŠENÍ

CAM software už dávno není určen jen k použití přímo 

ve výrobě.

Integrace CAM řešení do konstruktérského CAD 

softwaru vám naopak otevře nejedny dveře, které 

vedou k inovacím. Jak? Integrovaný CAM systém vám 

umožní pružněji reagovat. Nejen že díky němu 

připravíte výrobní dokumentaci rychleji, ale podklady 

pro výrobu budou zároveň i srozumitelnější – ve výrobě 

pak snáze pochopí, jak je celý produkt zkonstruován.

To jim umožní minimalizovat výrobní náklady a pomůže 

efektivněji hledat způsoby, jak výrobu zjednodušit

a zkrátit celý přípravný i výrobní proces.

Integrované CAM a CAD řešení má jednu nespornou 

výhodu: pracuje se s jedním jediným souborem a pro 

přípravu obráběcí strategie se využije kótování

a tolerance z konstrukčního návrhu. Díky tomu lze přejít 

od konstrukčního návrhu k výrobě bez zádrhelu a celý 

proces není třeba ani na okamžik přerušovat. Tyto 

faktory společně vytvářejí výborné podhoubí pro 

inovace.
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MODERNÍ PROCES MODELOVÁNÍ

Konstruktéři celé roky slýchali, že mají hlavně respek-

tovat strom prvků. Často tak mají pocit, že s konkrét-

ním modelem nemůžou pracovat, protože pro něj 

nemají historii prvků k dispozici.

V některých případech je to skutečně pravda. Tradičně 

totiž u modelů, které jsou řízené prvky, geometrie 

skutečně závisí na původním konstrukčním záměru. 

Stalo se vám někdy, že jste pozměnili jedinou součást 

a rozsypal se vám celý model? Takovou zkušenost mají 

snad všichni, kdo modelování řízené prvky používají.

To samozřejmě neznamená, že ho máte úplně 

zavrhnout a upravovat veškerou geometrii manuálně. 

Nejlepším řešením je zkombinovat výhody obou 

metod – využít bohatou historii prvků pro 

parametrické modelování a zároveň mít možnost 

geometrii kdykoliv přímo upravit ručně. Zbavíte se

tak například záplavy chybových hlášek na obrazovce, 

když měníte základní prvky součásti.

Je to jednoduché: bez stromu historie prvků si

v některých případech ušetříte spoustu problémů,

a co víc, geometrii můžete přímo editovat i u modelů 

importovaných z jiných CAD programů. Používat 

můžete například nástroje pro zahloubení, vysunutí, 

přetahování a podobně. Na správný software se 

zkrátka můžete spolehnout v jakékoliv situaci.

NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE



UŽŠÍ SPOLUPRÁCE

Čím komplexnější jsou produkty, které navrhujete

a vyrábíte, tím důležitější je mít přehled i o dalších 

oborech.

V minulosti například stačilo elektroniku dodat až po 

dokončení mechanické části návrhu. Situace se ale 

mění a elektronické součástky se stále častěji 

zapracovávají přímo do konstrukčních návrhů. 

Konstruktéři proto musí při navrhování pracovat

s mechanickými i elektronickými prvky, což s sebou 

nese nemalé komplikace.

Abyste svou kapacitu inovovat mohli využít naplno, 

měli byste mít k dispozici nástroje pro oboustranné 

propojení mechanického a elektronického designu.

Ve sdíleném pracovním prostředí se potom jakákoliv 

změna na jedné straně promítne i na stranu druhou.

To umožní všem, kdo na projektu pracují, společně 

navrhnout ten nejlepší možný produkt.

VIZUALIZACE

Inovace se často zrodí jako nápad, který se zpočátku

jen obtížně popisuje. Bohužel ale inovátorský koncept 

nadřízenému nebo investorům neprodáte jen pomocí 

několika čar, které jste si narychlo načrtli na ubrousek.

Umět vytvářet působivé vizualizace je pro inovátory 

naprosto zásadní. Díky nim vyvoláte nadšení a inspiraci 

a svůj nápad prosadíte dávno předtím, než bude vůbec 

fyzicky existovat. Dnes přitom fotorealistickou 

prezentaci vytvoříte snáze a rychleji než kdy dřív. Někdy 

jsou dokonce potřebné aplikace přímo součástí CAD 

softwaru, ve kterém běžně navrhujete. Co víc,

v knihovně materiálů najdete i potřebné materiály

a textury.

Neméně významná je i neomezená výpočetní kapacita 

cloudu – díky ní se i při výpočetně náročném 

renderování můžete věnovat jiné práci.

NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE
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Tradiční návrhový proces

Moderní návrhový proces

NÁVRH KONSTRUKCE PROTOTYPOVÁNÍ

NÁVRH

KONSTRUKCE

SIMULACE

ANALÝZA

VÝROBA

VÝROBA

$

VÝVOJ ZA POMOCI SIMULACE

Simulace je pro navrhování naprosto klíčová – v každé jeho fázi vám totiž pomáhá zkoumat nové možnosti a návrh zlepšovat. Může na 

sebe brát mnohé podoby: od manuálních výpočtů a ručně načrtnutých schémat až po digitální testování a výrobu fyzických prototypů.

Není žádným tajemstvím, že v pozdních fázích návrhového procesu se jakákoliv změna výrazně prodraží. Proto byste měli simulaci 

zařadit co nejdříve – ideálně při práci na koncepčním i kompletním návrhu. Začněte s testováním včas a máte šanci prozkoumat 

mnohem více inovativních variant. Navíc tak brzy model snadno a rychle pozměníte.

V raných fázích navrhování nemusí simulace sloužit jen jako nástroj pro ověřování konceptů. Pomůže vám také najít cestu, jak produkt 

zkonstruovat a vyrobit inovativně a neotřele.  Stačí mít k ruce správné nástroje a díky simulaci zjistíte, jak zkonstruovat produkt, který 

je za hranicemi vašeho běžného konstruktérského myšlení.

NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE
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GENERATIVNÍ NAVRHOVÁNÍ A TOPOLOGICKÁ 

OPTIMALIZACE

Ovládání a používání nástrojů pro konstruktéry se

v průběhu let výrazně zjednodušilo. Spolu s tím

se proměnil nejen způsob, jakým pracujeme, ale

i estetická očekávání – tyto nástroje limitují naši 

představu o tom, co je vůbec možné navrhnout.

Co kdybychom se pro jednou oprostili od toho,

co už známe, a nechali za sebe navrhovat počítač?

Moderní technologie nám to umožňují. Při tradičním 

postupu produkt nejprve nakreslíte a pak ho dále 

upravujete. Dnes už ale můžete zadat do počítače 

jednotlivé parametry (náklady, hmotnost, materiál či 

nosnost) a zpět dostanete tisíce, ne-li miliony variant, 

které kritériím odpovídají. Z nich si poté můžete vybrat 

návrh, který nejlépe splňuje hlavní podmínky. 

Překvapivě často zjistíte, že jde o návrh, který by vás 

samotné vůbec nenapadl. To vše díky generativnímu 

designu.

Generativní navrhování má přímo nezměrný potenciál: 

ohromně snižuje výrobní náklady, zkracuje vývoj 

produktu a výrazně přispívá k úspoře materiálu. 

Topologická optimalizace zkrátka nemá hranic.

NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE
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PROTOTYPOVÁNÍ

Digitální model můžete virtuálně testovat sebevíc, 

jenže dříve nebo později stejně musíte vyrobit fyzický 

prototyp a otestovat reálný tvar, formu i funkčnost 

návrhu. Výroba prototypu ale může být zdlouhavá

a nákladná. Tento problém vám pomůže vyřešit 3D 

tisk, a to hned z několika důvodů:

  Materiál•

  3D tiskárny dnes umí tisknout z kovů

  i plastů a k dispozici jsou desítky různých 

  materiálů.

  Předvídatelnost•

  Ve většině případů dobře víte, za jak dlouho 

  se vám podaří prototyp vytisknout. Můžete 

  si tak celý proces snáze naplánovat.

  Outsourcing•

  Sami 3D tiskárnu nevlastníte? Nevadí, 

  existují firmy, které vám prototyp vytisknou 

  a doručí.

NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE
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ADITIVNÍ VÝROBA

Inovace se nevztahují jen na navrhování produktů – 

právě naopak, inovativní mohou být i samotné výrobní 

metody. Pro složité díly, které potřebujete vyrobit

v malém nákladu, se například skvěle hodí aditivní 

výroba (tedy průmyslový 3D tisk).

Aditivní výroba vám při hledání inovativních řešení 

dovolí zapomenout na omezení, která vyplývají

z tradičních metod výroby. Přínos 3D tisku je 

neoddiskutovatelný: můžete tisknout tvary, které

by se na CNC stroji nikdy vyrobit nedaly. Připravit 

model k tisku je navíc mnohem snazší než naprogra-

movat CNC a připravit nástroje pro obrábění kovů.

Představte si, že byste místo vyrábění sestavy vytiskli 

jeden jediný díl – kolik času byste ušetřili, kdybyste 

nemuseli díly sestavy všelijak spojovat, svářet nebo 

spájet? Aditivní výroba nemá nahradit všechny 

existující obráběcí metody, ohromně ale rozšiřuje 

možnosti, které při výrobě máme.

NAUČTE SE PODNĚCOVAT INOVACE
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K ZAMYŠLENÍ
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NAVRHOVÁNÍ VÝROBA POUŽÍVÁNÍ

Konstruktéři dnes hlouběji spolupracují s dalšími

profesemi, mají větší přehled a více dovedností.

Mohou analyzovat rozsáhlý soubor dat a cloud

jim dává neustálý přístup k ohromné výpočetní

kapacitě, ať jsou kdekoliv.

Pokročilé výrobní metody zkracují vývoj produktů

a jejich uvádění na trh. Tradiční výrobní provozy

jsou nahrazovány mikrotovárnami a start-upy

mají šanci konkurovat velkým korporacím.

Výrobky jsou díky připojení k internetu chytřejší,

zároveň jsou součástí digitálních systémů. To

umožňuje sbírat data o jejich užívání, ta dále

analyzovat a na jejich základě produkty dále

zlepšovat.

K ZAMYŠLENÍ

Budoucnost výroby
Strojírenství se od základů proměňuje a revoluční změny v navrhování, výrobě i používání produktů přinášejí dnešním strojařům nové příležitosti. 

Moderní nástroje nám umožňují rychleji inovovat, firmy dovedou lépe vyhovět požadavkům zákazníků a rychleji uvádí inovace na trh. Znalosti o tom, 

jak se výrobky používají a jak zařídit, aby byli zákazníci spokojenější, pomáhají vylepšovat stávající produkty. Zásadní změny se zkrátka promítly do 

celého oboru:
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PROZKOUMAT SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ

Závěr
Pokud chcete skutečně inovovat, musíte se vydat za hranice svých dnešních možností. Začněte používat moderní nástroje

a inovativní navrhování a výroba už pro vás nebudou jen hudbou budoucnosti.

Správné nástroje vám dovolí:

  Ušetřit čas a zvýšit kapacitu pro inovace•

  Podněcovat inovace v navrhování i výrobě•

Začněte ještě dnes

Chcete vědět víc o softwaru, který vám umožní pracovat produktivněji? Připravili jsme pro vás několik krátkých videí, která 

přehledně vysvětlují, proč a jak se správným softwarem získáte náskok před konkurencí.

K ZAMYŠLENÍ
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