
BCP - Plán kontinuity podnikání společnosti SMC

Prohlubování zákaznické důvěry neustálým úsilím o zlepšování kontinuity v oblasti výroby, vývoje, 
prodeje, technické a aplikační podpory, řízení a fi nancí v kombinaci s udržitelnými dodávkami výrobků.

„Provoz bez jakýchkoli přerušení a odolný dodavatelský řetězec“
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Hlavní produkty společnosti SMC, jimiž jsou pneumatické prvky, nacházejí uplatnění v automatizovaných systémech 
využívajících stlačený vzduch. Stlačený vzduch představuje ekologický zdroj energie, který lze bezpečně vypouštět do 
atmosféry. Společnost SMC předpokládá, že poptávka po pneumatických komponentech i nadále poroste a že rozšíření 
možných oblastí použití přímo povede ke snížení dopadu průmyslu jako celku na životní prostředí.

S využitím pokročilých technologických znalostí, které společnost SMC nashromáždila v průběhu mnoha let své činnosti, 
plánujeme i nadále přispívat k udržitelnému růstu průmyslu a rozšiřování technologických inovací prostřednictvím vývoje 
a dodávek prvků a systémů pro automatizaci. Výrobky, které vyvíjíme a dodáváme, budou ještě energeticky účinnější, 
kompaktnější a lehčí, aby nejen splňovaly, ale dokonce i překonávaly potřeby našich zákazníků po celém světě.

Kromě toho se bude společnost SMC také snažit zajistit, aby u každého procesu v rámci svých obchodních aktivit byla 
brána v potaz ochrana životního prostředí. Mezi důležité aspekty bude patřit vyhýbání se látkám a materiálům nebezpeč-
ným pro životní prostředí, šetření energií a zdroji, omezení používání obalových materiálů, snížení hlučnosti a snížení  
produkce odpadních vod a dalších odpadních materiálů, jejich důsledná recyklace a správná likvidace.

V posledních letech jsme zaznamenali nárůst přírodních katastrof, jako jsou přívalové deště, silná zemětřesení a šíření 
infekčních chorob. Tyto katastrofy vážně ohrožují naše životy, živobytí a majetek. V těchto krizových situacích se mnozí 
naši zákazníci snažili udržet a obnovit svou podnikatelskou činnost tím, že přeorientovali svou výrobu na zdravotnické 
potřeby a další zboží denní potřeby.

Společnost SMC je coby komplexní výrobce prvků a systémů pro průmyslovou automatizaci schopna pohotově dodávat 
výrobky, jež splňují potřeby našich zákazníků kdekoli na světě. Zavazujeme se zajistit, že společnost SMC bude připrave-
na na jakoukoli mimořádnou událost a že naše obchodní aktivity se v případě takové mimořádné události nezastaví.  
K důležitým aspektům patří v této souvislosti provozování systémů, které jsou schopné obnovit svoji činnost v případě 
jejího nevyhnutelného přerušení. Současně také zavádíme nejnovější bezpečnostní technologie, abychom plně ochránili 
informace našich zákazníků.

Společnost SMC dále zdokonaluje svůj skálopevný plán kontinuity podnikání 
(Business Continuity Plan neboli BCP), který nemá mezi ostatními společ-
nostmi v našem odvětví konkurenci. Slibujeme, že uděláme vše, co je  
v našich silách, abychom byli schopni vždy plnit naši hlavní povinnost –  
poskytovat našim zákazníkům výrobky, které požadují.

Coby komplexní výrobce zařízení pro průmyslovou automatizaci se společnost SMC snaží 
zodpovědně plnit své povinnosti v oblasti dodávek výrobků a udržet si důvěru svých 
zákazníků tím, že přispívá jak k udržitelnému růstu, tak i rozšiřování technologických 
inovací.

Prezident společnosti

Yoshiki Takada

Přispíváme k udržitelnému světu
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(BCP: Business Continuity Plan - Plán kontinutiy podnikání)

BCP pro výrobu
Zajištění rizik rozptýlením umístění výrobních a logistických center.
	• Udržitelné dodávky výrobků jsou zajištěny důsledným řízením toku informací a zboží - od nákupu, přes výrobu až 

po distribuci.

	• Opatření jsou přijímána s dlouhodobou perspektivou za účelem zaručení operativní pružnosti a rychlých reakcí na rizika 
náhlých změn ve výrobním prostředí.

Systém zásobování společnosti SMC zajišťuje pokrytí většiny zemí světa.
Výrobní kapacity v 29 zemích a rozsáhlý systémem lokálních skladů.

BCP pro vývoj
Vytvoření globální inženýrské sítě.
	• Plán BCP je realizován ve vzájemné spolupráci mezi technickými centry v Japonsku, Asii, USA a Evropě s kapacitou 

1700 specialistů pro rychlou odezvu.

	•  Přesná a rychlá reakce na problémy zákazníků na globální úrovni.

	•  Služby technické a projektové podpory po celém světě prostřednictvím sdílení informací a vzájemné úzké spolupráci.

Souběžně pracující technická centra jako provozní zálohy pro mimořádné situace.

Vývoj výrobků prováděný japonským technickým centrem (JTC) je zálohován ostatními 
technickými centry.

BCP pro prodej
Společnost SMC se svými 532 prodejními kancelářemi v 83 zemích světa poskytuje podporu 
zákazníkům prostřednictvím své rozsáhlé globální sítě čítající 8700 specialistů prodeje.
Společnost SMC disponuje velkým množstvím prodejních kanceláří se specialisty prodeje a aplikačními specialisty, aby byla 
schopna splnit jakýkoli požadavek zákazníků z různých zemí a regionů. Tímto způsobem můžeme přispět k ještě větší 
spokojenosti našich zákazníků na globálním trhu.

Řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím řešení Sales Connect (CRM).

BCP související s řízením a financováním
Zřízení poradního výboru
Zaveden systém nouzového systému kontinuity managementu ve vzájemné součinnosti generálních ředitelů lokálních 
poboček z Itálie, Číny, Singapuru a USA.

Silný finanční základ
V případě mimořádné události je společnost SMC schopna poskytnout bezpečnou a pevnou finanční základnu (s hotovostí, 
vklady a vlastním kapitálem), která dostatečně pokryje provozní kapitál a prostředky potřebné k obnově budov a zařízení 
nezbytných pro zajištění kontinuity podnikání. Účelem výše uvedeného je dopřát našim zákazníkům i pracovníkům pocit 
klidu a jistoty.

Zabezpečení informací (vztahuje se na všechna oddělení)
Zvýšení zabezpečení informací prostřednictvím globálně spravované jednotné infrastruktury.
(servery, brány firewall, síťová zařízení, počítače, nástroje zabezpečení)

Prevence kybernetických útoků, automatická detekce a posílení systému monitorování.

Instalace datových center za účelem vytvoření systému zotavení po havárii.

∗ Stav k září 2021

Udržitelné iniciativy v rámci BCP
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Výroba
Rizika narušení kontinuity podnikání

Kategorie rizik Rizikové faktory

Externí rizika
Výpadky proudu, jaderné havárie, terorismus, kybernetické útoky, vydírání, překážky v podnikání, 
zastavení dodavatelských operací, zvyšování nájemného, výkyvy směnných kurzů, obchodní 
napětí, ozbrojené konflikty atd.

Interní rizika
Otrava potravinami, nutnost stažení výrobků z trhu, kontaminace, únik osobních nebo firemních 
informací, nedodržování předpisů, nesprávné vedení účetnictví, ztráta klíčového zaměstnance, 
chybějící nástupce, pracovní úrazy, nedostatek zaměstnanců atd.

Přírodní  
rizika

Zemětřesení, 
požáry, bouře, 
záplavy, 
eroze a sedimentace, 
erupce, silné sněžení, 
blesky, tornáda,
pandemie atd.

Nejčastější rizika pro výrobní činnosti

Společnost SMC vyhodnotila míru dopadu na naši výrobu v případě zemětřesení. Na základě 
tohoto hodnocení jsme stanovili cíle pro dobu obnovení dodávek výrobků a vytvořili jsme proaktivní 
opatření a plány kontinuity podnikání pro případ takové katastrofy.

Rizika a protiopatření v rámci kontinuity podnikání
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Systémy pro obnovení provozu zařízení a dodávek výrobků

Sy
st

ém
 o

bn
ov

en
í

pr
ov

oz
u 

za
říz

en
í

S
ys

té
m

 d
o

d
áv

ek
 v

ýr
o

b
ků

M
ír

a 
vy

už
ití

 k
ap

ac
ity

S
ys

té
m

 B
C

P

Havárie
90 % výrobků lze dodat do 2 týdnů

od vzniku havárie.

Preventivní opatření

Účinek preventivních
opatření

2Týdny:

Týdny:

4 6 8

Zotavení

Výrobky dodávány ze zásob.

Obnovení provozu
zařízení prostřednictvím
oprav.

Výroba nového
zařízení.

Náhradní výroba s využitím zařízení pro všeobecné použití,
podpora výroby ze strany partnerských společností.

100 %

0 %

Plány pro zavedení náhradního
výrobního systému.

Vytvoření rámcové spolupráce.

Systém zásobování pro dodávky 
náhradních dílů. Plány pro zavedení
alternativního výrobního systému.

Zachování dodávek prostřednictvím celosvětové logistické
a zásobovací sítě.

<Obrábění
Využití strojů pro všeobecné použití nacházejících se v továrnách 
v Japonsku nebo v jiných zemích, které nejsou postiženy katastrofou.

<Montáž>
Zahájení ruční výroby.

Řízení systému pro zachování
know-how, specifikace zařízení,
dokumentace atd.

Obnovení prostřednictvím
výroby nového zařízení.

Prevence poruch a narušení 
správného seřízení zařízení.
Skladování náhradních dílů.

Obnovení pomocí oprav
s využitím náhradních dílů.

<Vlastní procesy>
Zahájení výroby v továrnách partnerských společností.

Vytvoření logistické a zásobovací
sítě.

2 4 6 87531

Pokračuje
do doby,
než bude
možné 
obnovit
běžný
systém

dodávek.

Pokud nelze dosáhnout obnovení provozu
zařízení pomocí oprav, vyroba nových strojů 
a zařízení s využitím uložené dokumnetace.

Plán kontinuity podnikání společnosti SMC
Rizika a protiopatření v rámci kontinuity podnikání
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Rutinní činnosti a činnosti při mimořádných událostech

Při vzniku mimořádné 
události jsou přijímána

následující opatření.

Přírodní katastrofy

Katastrofy způsobené 
člověkem

Zjištění havárie
nebo nehody

Energetický management

Rutinní monitorování malwaru 
a pokusů o hackerské útoky

Poskytování informací (spolehlivost, rychlost a přesnost)

Potvrzení 
bezpečnosti 

zaměstnanců

Přerušení dodávky 
elektřiny

Kybernetické 
útoky

Zemětřesení, tajfuny, tsunami atd.

Havárie atd.

Během běžného 
provozu jsou přijímána
následující opatření za účelem 
efektivního zajištění bezpečných 
činností.

Během běžného provozu 
jsou přijímána následující 

opatření za účelem 
zajištění efektivních a 
bezpečných činností.

Při vzniku mimořádné 
události jsou přijímána 

následující opatření.

Během běžného 
provozu

Během  
mimořádných 

událostí

Pravidelné kontroly,  
preventivní údržba a 

obnova opotřebovaných 
zařízení

Zjištění havárie nebo 
nehody

Zajištění bezpečnosti

Opatření k prevenci  
kriminality

Ověření bezpečnosti 
zaměstnanců

Energetická 
opatření

Energetický 
management

V zájmu zachování správných 
pracovních funkcí jsou prováděny 
pravidelné kontroly, monitorování 
stavu, řízení preventivní údržby a 
obnova všech opotřebovaných 
zařízení.

Po zjištění havárie nebo nehody je 
vyhlášena nouzová situace. 
Zařízení jsou automaticky 
odstavena kvůli zabránění 
sekundárním haváriím.

Jsou vedeny vstupní / výstupní 
záznamy v rámci továrny i 
jednotlivých sekcí a tyto záznamy 
jsou kontrolovány za účelem 
zabránění krádežím, únikům 
informací a dalším trestným činům.

Z důvodu zajištění bezproblémové 
evakuační trasy při vzniku havárie 
nebo nehody jsou v případě 
nouzové situace otevřeny nouzové 
východy, aby byla umožněna rychlá 
evakuace. Kromě toho je potvrzení 
o bezpečnosti zaměstnanců rychle 
přeneseno do vzdálené centrály 
odpovědné za implementaci 
protiopatření.

Další opatření ke snížení spotřeby 
energie jsou zaváděna 
prostřednictvím celkové 
optimalizace, která pomocí 
„vizualizace“ spotřebovávané 
energie identifikuje oblasti s 
potenciálem pro úsporu energie.

Jelikož je známo množství 
spotřebovávané energie, lze 
stanovit minimální potřebný příkon 
pro zajištění výroby v minimálním 
možném rozsahu. Proto lze použít 
důležitá zařízení, jako jsou záložní 
zdroje energie, aby bylo možné 
tento minimální příkon dodat a 
výroba mohla v minimálně možném 
rozsahu pokračovat.

1

1

2

2

3

3

1 2

3

6

7

5 Zlepšování kvality 
výrobků

2 Opatření k prevenci 
kriminality

6 Zvyšování 
zabezpečení informací

1 Pravidelné kontroly, preventivní 
údržba a obnova 
opotřebovaných zařízení

Reakce na mimořádnou 
událost

Vznik mimořádné události

A
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Plán kontinuity podnikání společnosti SMC
Rutinní činnosti a činnosti při mimořádných událostech

Obnovení systému po virovém útoku 
(poskytnutí podpory)

Obnovení provozu 
výrobních zařízení

(poskytnutí podpory)

Obnovení kvality 
výrobků

(poskytnutí podpory)

Zajištění 
přínosů pro 

místní 
komunitu

Vytváření 
zisku pro 

společnost

Ochrana zisku 
zákazníků

Zvýšení efektivity

Obnovení provozu 
výrobních zařízení

(poskytnutí podpory)

Zvýšení kvality 
výrobků

Obnovení kvality výrobků
(poskytnutí podpory)

Zvýšení zabezpečení 
informací

Průběžné monitorování 
malwaru / Neoprávněný 

přístup / Podpora 
rychlejšího obnovení 

systému po virovém útoku

Shromažďování a 
organizování informací / 

Vytvoření sdílené 
infrastruktury

Informace
(přesné, spolehlivé a rychlé)

Výrobní proces je monitorován za 
účelem shromažďování a 
poskytování informací s cílem 
dosáhnout vyšší efektivity.

Informace týkající se poškození 
zařízení jsou přesně a efektivně 
shromažďovány za účelem 
rychlého určení, zda je možné 
obnovit výrobu, a stanovení počtu 
dní, které jsou k tomu zapotřebí.

Informace jsou shromažďovány a 
analyzovány a představují klíč ke 
zlepšení kvality výrobků.

Zkrácení doby do obnovení výroby 
sběrem a vyhodnocením informací 
o možném dočasném pokračování 
výroby na původním zasaženém 
výrobním zařízení s důrazem na 
bezpečnost obsluhy a provozu.

Byl zaveden systém odolný vůči 
kybernetickým útokům. Viry jsou 
odhaleny rychle a protiopatření 
jsou přijata dříve, než dojde k 
rozsáhlým škodám.

Rychlé obnovení systému s 
využitím dříve shromážděných dat 
zálohy.

Znalosti a dovednosti získané 
během každodenních výrobních 
činností lze sdílet. Současně je 
důležité zajistit prostředí, v němž 
mohou být tyto informace využity 
ke zvýšení bezpečnosti, 
zabezpečení, ekologického 
povědomí a ziskovosti.

Zavedení systému, v němž jsou 
během mimořádné události 
spolehlivě sdíleny informace o 
aktuálním stavu a reakce na 
nouzovou situaci, a to i v těžko 
přístupných oblastech. Kromě 
toho také příprava relevantních 
informací a zajištění prostředí, ve 
kterém mohou rozhodovací orgány 
rychle jednat.

4

4

5

5

6

6

7

7

4 5

6

3 Energetická opatření 4 Zvýšení efektivity

7 Shromažďování a organizování informací / 
Vytvoření sdílené infrastruktury

Rozhodnutí o 
plánu obnovy

Zotavení
Rozhodování Implementace plánu BCP

B C
Kontrola stavu

Základní rozhodnutí 
podle BCP

Zahájení podpory
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Výroba s BCP plánem
Obnovení 90 % dodávek výrobků do 2 týdnů
od havárie

<Systém dodávek výrobků>

1.  Zachování dodávek prostřednictvím celosvětové logistické 
a zásobovací sítě

2.  Přesun výroby do továren mimo oblast katastrofy

3.  Záložní výroba prováděná partnerskými společnostmi

4.  Obnovení provozu výrobních zařízení: obnovení je možné pomocí 
oprav a instalace nových zařízení.

Továrny pro velkosériovou výrobu - zajištění rizik

Distribuční sít - zajištění rizik

Čínské logistické centrum
Peking, Šanghaj, Kanton

Logistické centrum 
ve východním Japonsku

Plánované zahájení provozu r. 2022

Korejský centrální sklad

Továrna v Německu
V procesu plánování

Továrna 
v Tsukubě

Pohony
Zařízení pro úpravu vzduchu
Elektromagnetické ventily / 
Hadice, Snímače polohy

∗ Plány BCP jsou podporovány prostřednictvím skladových zásob v jednotlivých zemích 

Továrna
v Singapuru

Šroubení
Sušičky vzduchu

Asie

(vizualizace dokončené budovy) 

Belgie
Evropský centrální sklad

Továrna
v Yamatsuri

Šroubení
Sušičky vzduchu / Zařízení 

pro regulaci teploty
Zařízení pro úpravu vzduchu

Pohony

Globální výrobní síť zajišťující stabilní a nepřetržité dodávky 
vysoce kvalitních výrobků po celém světě

BCP pro výrobu
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Logistické centrum  v 
západním Japonsku

Ve výstavbě

Americký centrální sklad

Čínský sklad
V procesu plánování

Továrna
v Kamaiši

Elektromagnetické ventily
Zařízení pro úpravu vzduchu

Šroubení

Továrna v Tóno
Prvky pro vakuum

Prvky pro regulaci průtoku
Snímače tlaku, průtoku

Snímače polohy

Továrna
v Shimotsumě

Pohony
Elektrické pohony
Snímače polohy

Továrna v Sóce
Elektromagnetické ventily

Zařízení pro úpravu vzduchu

Zavedení automatizovaného skladu

Továrna v Číně
Pohony

Zařízení pro úpr. vzduchu
Sušičky vzduchu / Zařízení

pro regulaci teploty∗1

Šroubení

Asie

Továrna
ve Vietnamu

Elektromagnetické ventily
Šroubení / Hadice

Pohony∗1

Asie

Továrna v Indii
Pohony

Prvky pro regulaci 
průtoku

Asie

∗1  Během roku 2022

(vizualizace dokončené budovy)

Evropa

Továrna v Česku
Pohony

Elektrické pohony
Zařízení pro úpravu vzduchu

Zařízení pro regulaci 
teploty∗1

Plán kontinuity podnikání společnosti SMC
Globální výrobní síť zajišťující stabilní a nepřetržité dodávky vysoce kvalitních výrobků po celém světě
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Společnost SMC dodává výrobky na světové trhy jak ze šesti japonských výrobních závodů včetně 
továren v Sóce (prefektura Saitama) a Tsukubě (prefektura Ibaraki), tak i z výrobních závodů 
v České republice, Číně, Indii, Singapuru a Vietnamu. 
Abychom byli navíc schopni rychle a pružně reagovat na požadavky místních trhů, byly v rámci 
dceřiných společností SMC po celém světě zřízeny lokální výrobní závody.

Továrna v Shimotsumě 
(prefektura Ibaraki)

Druhá továrna v Shimotsumě  (prozatímní označení,
plánované zahájení provozu v roce 2022)

Továrna v Tóno
(prefektura Iwate) 

Továrna v Kamaiši  
(prefektura Iwate)

Továrna v Tsukubě
(prefektura Ibaraki) 

Japonské výrobní závody1

Továrna v Sóce
(prefektura Saitama)

Továrna v Yamatsuri  
(prefektura Fukušima)

Globální výrobní síť zajišťující stabilní a nepřetržité dodávky 
vysoce kvalitních výrobků po celém světě

BCP pro výrobu
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Spojené království
Rusko

Německo
Česká republika

Itálie Čína
Indie

Singapur

Japonsko

Vietnam
Korea

Austrálie
Jižní Afrika

USA

Mexiko

Brazílie

Výrobní závody pro lokální potřeby trhu3

Japonské výrobní 
závody1 Klíčové výrobní 

závody mimo 
Japonsko

2 Lokální výrobní závody3

Americký kontinent

Evropa a Afrika

Asie a Oceánie

Klíčové výrobní závody mimo Japonsko2

Výrobní závody ve 29 zemích
a regionech

13 zemí/regionů v Asii a Oceánii
(Japonsko, Čína, Korea, Singapur, Indie atd.)

11 zemí v Evropě a Africe
(Německo, Anglie, Francie, Španělsko, Česká republika atd.)

5 zemí v Severní, Střední
a Jižní Americe
(USA, Mexiko, Brazílie atd.)

Distribuční sklady:
4 země a regiony
(USA, Belgie, Čína a Korea)

USA

Austrálie Korea

Singapur
Thajsko
Tchaj-wan
Čína (Kanton)
Nový Zéland

Filipíny
Hongkong
Malajsie

Itálie Rusko

Rakousko
Švýcarsko
Švédsko
Španělsko
Turecko
Finsko
Francie
Jihoafrická republika

Německo

Mexiko

Argentina
Chile

Spojené království 

Brazílie

Továrna v Číně Továrna v Singapuru Továrna v Indii Továrna ve Vietnamu

Továrna v Česku

Plán kontinuity podnikání společnosti SMC
Globální výrobní síť zajišťující stabilní a nepřetržité dodávky vysoce kvalitních výrobků po celém světě



11

CTCCTC

UTCUTC

ETCETC

JTC
Japonské 

technické centrum 
Japonské 

technické centrum 

GTCGTC

Evropské technické centrum 
(Spojené království)

Japonské technické centrum 

Německé technické centrum ETCETC

JTCJTC

Globální záložní systém technické divize

Záloha obchodních systémů
Díky posílení našich datových center jsme schopni zdokonalit 
náš systém zálohování dat jako celek 
(CAD, výkresová data, technická dokumentace atd.).

Zahraniční technická centra jsou schopna v případě mimořádné události 
převzít funkce JTC, konkrétně v oblasti vývoje,
designu výrobků a technické podpory.

GTCGTC

Globální inženýrská síť společnosti SMC
BCP pro vývoj 
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CTCCTC

UTCUTC

ETCETC

JTC
Japonské 

technické centrum 
Japonské 

technické centrum 

GTCGTC

Čínské technické centrum Americké technické centrum CTCCTC UTCUTC

1700
R&D specialistů

Plán kontinuity podnikání společnosti SMC
Globální inženýrská síť společnosti SMC
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Šanghaj
Hongkong
Singapur

Tokio
Ósaka

Sydney

Asie

Japonsko

Oceánie

Evropa

DATOVÉ CENTRUM

DATOVÉ CENTRUM

DATOVÉ CENTRUM
DATOVÉ CENTRUM

Itálie
Německo

Globální prodejní síť
BCP pro prodej a správu dat

M Prodejní síť v 83 zemích a regionech je podporována prostřednictvím 8700 obchodních 
zástupců, aplikačních, produktových a projektových specialistů.
Díky své globální výrobní a obchodní síti si společnost SMC vybudovala dobrou pověst spolehlivé mezinárodní značky, jejíž podíl na 
světovém trhu dosahuje 37 %. Přičemž společnost SMC usiluje o další růst. Naším cílem je splnit zákazníkům po celém světě veškerá 
jejich přání. Doufáme, že díky zvyšování počtu prodejních míst a pracovníků prodeje budeme i nadále překonávat očekávání našich 
zákazníků v různých zemích a regionech.

M Správa klientských dat prostřednictvím řešení Sales Connect (CRM)
Informace o zákaznících z různých zemí z celého světa jsou spravovány pomocí systému CRM.
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Chicago
Dallas

Sao Paulo

Severní 
Amerika

Jižní  
Amerika

DATOVÉ CENTRUM

DATOVÉ CENTRUM

Plán kontinuity podnikání společnosti SMC
Globální obchodní síť

Nasazení pracovníků SMC odpovědných za bezpečnost na všech místech působnosti skupiny SMC do 31. března 2022.

Náš systém správy dat bude posílen, aby měli naši zákazníci jistotu, že jejich důležitá data 
zůstanou vždy v bezpečí. 

M Zvýšení zabezpečení informací prostřednictvím globálně spravované, jednotné infrastruk-
tury.
(servery, brány firewall, síťová zařízení, počítače, nástroje zabezpečení a ochrany dat)

M Prevence kybernetických útoků, automatická detekce a posílení systému monitorování.

M Instalace datových center za účelem vytvoření systému zotavení po havárii∗1 . 
• Zavedení silných bezpečnostních opatření v rámci několika nezávislých datových center.

•  Vytvoření nejnovějšího systému zotavení po havárii sloužícího k detekci virů a kybernetických útoků a přijímání 
protiopatření proti jejich šíření. 

• Systém bude neustále monitorovat případný škodlivý software či neoprávněný přístup. Při zjištění infekce se systém díky 
redundanci systému zotaví v krátkém čase.

•  Díky využití cloudové integrace počítače s telefonem (CTI) budeme moci pokračovat ve spolehlivém provozu, například 
přesunem práce z podnikových center na práci z domova. 

•  Data objednávek jsou synchronizována mezi datovými centry 
nacházejícími se v Japonsku, Asii, Severní Americe, 
Jižní Americe, Oceánii a Evropě. 

∗1   „Zotavení po havárii“ označuje plán přípravy na rychlou obnovu a opravu systému po poruše (havárii) v důsledku přírodních katastrof, jako 
je zemětřesení či tsunami, nebo katastrof způsobených člověkem, jako je terorismus či neoprávněný přístup apod. Díky včasné obnově 
maximalizuje tento plán efektivitu a minimalizuje prostoje. 
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V každé továrně jsou 
instalovány satelitní 
telefony umožňující 
volání za jakýchkoli 
podmínek.

Přímé cesty

V každé továrně jsou 
instalovány velké záložní 
generátory elektrické energie 
(s dostatečnou kapacitou pro 
dodávku energie po dobu 
2 dnů při 80% provozní 
úrovni).

M Opatření proti převrácení zařízení M Opatření proti pádu zařízení a výrobního materiálu

• Sklad nouzových zásob 

• Změna uspořádání

Infrastruktura1

Nouzové zásobování: Pravidelné kontroly skladu za účelem potvrzení, že je neustále k dispozici 
zásoba potravin na 3 dny.

3

Opatření proti převrácení či pádu zásob a zařízení4

Uspořádání poskytující výhled (nevznikají slepé uličky)
Za normálních okolností: efektivní pro včasné odhalení překážek.
V nouzové situaci: rozšířená cesta umožňuje rychlou evakuaci.

2

Protiskluzová 
podložkaUpevňovací patky

Bezpečnostní 
lanko

• Snazší nalezení zraněných pracovníků a lepší evakuační trasy

Hlavní přístupová cesty

1 600 mm

Provozní cesty

800 mm

Oblast Kamaiši zažila před velkým východojaponským zemětřesením tři zemětřesení o síle 7 stupňů.
Z tohoto důvodu byla před katastrofou zavedena protiopatření, odstraněny zjištěné překážky a dokončeno pre-
ventivní školení zaměřené na chování v případě vzniku katastrof. Hlavním účelem byla minimalizace škod 
a rychlé obnovení výroby - po velkém východojaponském zemětřesní byla výroba obnovena za 8 dnů.

• Velké zařízení zabezpečeno 
upevňovacími patkami ve tvaru L

• Opatření proti pádu výrobního 
materiálu z regálů

• Zajištění lankem

Velké východojaponské zemětřesení: továrna v Kamaiši
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Země Název továrny
(oblast)

Odolnost vůči 
seismické aktivitě

Odhadovaná 
seismická aktivita

Riziko 
ztekucení*3

Nadmořská 
výška (m)

Riziko výpadku 
proudu*1

Procesy ohrožené 
výpadkem proudu

Japonsko

1. a 2. továrna v Sóce
(prefektura Saitama)

Horní 6 až 7∗2

Dolní 6∗2

Mírně vysoké 5

Ne Ne

1. a 2. továrna v 
Tsukubě
(prefektura Ibaraki)

Ne

19

3. továrna v Tsukubě
(prefektura Ibaraki)

9.8

1. továrna v Kamaiši
(prefektura Iwate)

12

1. továrna v Yamatsuri
(prefektura Fukušima)

158

Továrna v Tóno
(prefektura Iwate)

Horní 5∗2 360

Továrna v Shimotsumě
(prefektura Ibaraki)

Dolní  6∗2

28

  Japonské technické 
centrum
(prefektura Ibaraki)

16

  Centrála
(Tokio)

Mírně vysoké 5

Čína
1. až 4. továrna v Číně
(Peking)

8 stupňů — Ne 28 Ne Ne

Singapur
Továrna v Singapuru
(Jurong)

Ne Ne Ne 4.5 Ano Tváření, pokovování a 
tepelné procesy

Indie
Továrna v Indii
(Noida)

Standardy pro zónu 
4

Standardy pro zónu 
4 / IS (MSKVIII) Ne 200 Ano Obrábění, montáž a 

logistické operace

Vietnam
Továrna ve Vietnamu
(Ho Či Minovo město)

Stanovena podle 
místních standardů 

seismické síly
Seismická síla 

0,0374

Ne Ne 40 Ne Ne

Česká 
republika

Továrna v Česku
(Vyškov)

3 až 4 Ne Ne 254 Ano Obrábění, montáž a 
logistické operace

USA
Továrna v USA
(Indiana)

Standardy B Standardy B
Standardy 
NEHRP

C/D
236

S generátorem / 
zál. zdrojem 

napájení
Ne

Korea
Továrna v Koreji
(Tedžon)

Standardy pro 
seismickou aktivitu 

6∗2

Standardy pro 
seismickou aktivitu 

6∗2
Ne 36 Ano Obrábění, montáž a 

logistické operace

M Výrobní zařízení (továrny pro velkosériovou výrobu)   M Továrny pro místní požadavky trhu
Nevýrobní zařízení (příklad)
∗1  Vlastní možnosti výroby energie eliminují rizika při výpadku proudu.
∗2  Stupnice seismické aktivity v Japonsku
∗3  Odkazuje na nestabilitu půdy v důsledku záplav, silného podmáčení, zemětřesení, nebo jiných příčin.

Stupnice seismické aktivity v Japonsku
3 Většina lidí pociťuje v budovách. Někteří lidé pociťují při chůzi. Mnoho lidí se probudí ze spánku.

4 Většina lidí se lekne. Většina lidí pociťuje při chůzi. Většina lidí se probudí ze spánku.

Dolní 5 Mnoho lidí se vyděsí natolik, že cítí potřebu držet se něčeho stabilního.

Horní 5 Pro mnoho lidí je obtížné se pohybovat. Chůze je obtížná i při držení se něčeho stabilního.

Dolní 6 Otřesy umožňují jen stěží udržet se na nohou.

Horní 6 a 7 Není možné zůstat stát, lze se jen plazit. Lidé mohou být vymrštěni do vzduchu.

Strukturální odolnost vůči přírodním katastrofám



Specifikace a informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez povinnosti výrobce / vydavatele o předchozím upozornění.

Datum tisku AQ, vytištěno v České republice

P-EU21-9-CZ

SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN / JAPONSKO
Telefon: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Rakousko  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgie  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulharsko  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Chorvatsko  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Česká rep.  +420 541424611  www.smc.cz  sales@smc.cz 
Dánsko  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonsko  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@info@smcee.ee
Finsko  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
Francie  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Německo  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Řecko  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Maďarsko +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Irsko  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Itálie  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Lotyšsko  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Litva +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Nizozemsko +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norsko  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Polsko  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugalsko  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Rumunsko  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Rusko  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovensko  +421 (0)413213212  www.smc.sk  sales@smc.sk
Slovinsko  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Španělsko  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Švédsko  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Švýcarsko  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turecko  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk
Jihoafrická
republika  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za


