
BCP – Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Prehlbovanie zákazníckej dôvery neustálym úsilím o zlepšovanie kontinuity v oblasti výroby, vývoja, predaja, 

technickej a aplikačnej podpory, riadenia a fi nancií v kombinácii s udržateľnými dodávkami výrobkov.

 „Prevádzka bez akýchkoľvek prerušení a odolný dodávateľský reťazec“
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Hlavné produkty spoločnosti SMC, ktorými sú pneumatické prvky, nachádzajú uplatnenie v automatizovaných systémoch 

využívajúcich stlačený vzduch. Stlačený vzduch predstavuje ekologický zdroj energie, ktorý je možné bezpečne vypúšťať 

do atmosféry. Spoločnosť SMC predpokladá, že dopyt po pneumatických komponentoch aj naďalej porastie a že rozšíre-

nie možných oblastí použitia priamo povedie k zníženiu vplyvu priemyslu ako celku na životné prostredie.

S využitím pokročilých technologických znalostí, ktoré spoločnosť SMC nazhromaždila v priebehu mnohých rokov svojej 

činnosti, plánujeme aj naďalej prispievať k udržateľnému rastu priemyslu a rozširovaniu technologických inovácií prostred-

níctvom vývoja a dodávok prvkov a systémov pre automatizáciu. Výrobky, ktoré vyvíjame a dodávame, budú ešte energe-

ticky účinnejšie, kompaktnejšie a ľahšie, aby nielen spĺňali, ale dokonca aj prekonávali potreby našich zákazníkov po celom 

svete.

Okrem toho sa bude spoločnosť SMC tiež snažiť zaistiť, aby sa pri každom procese v rámci svojich obchodných aktivít 

brala do úvahy ochrana životného prostredia. Medzi dôležité aspekty bude patriť vyhýbanie sa látkam a materiálom nebez-

pečným pre životné prostredie, šetrenie energiou a zdrojmi, obmedzenie používania obalových materiálov, zníženie hluč-

nosti a zníženie produkcie odpadových vôd a ďalších odpadových materiálov, ich dôsledná recyklácia a správna likvidácia.

V posledných rokoch sme zaznamenali nárast prírodných katastrof, ako sú prívalové dažde, silné zemetrasenia a šírenie 

infekčných chorôb. Tieto katastrofy vážne ohrozujú naše životy, živobytie a majetok. V týchto krízových situáciách sa mnohí 

naši zákazníci snažili udržať a obnoviť svoju podnikateľskú činnosť tým, že preorientovali svoju výrobu na zdravotnícke 

potreby a ďalší tovar dennej potreby.

Spoločnosť SMC je ako komplexný výrobca prvkov a systémov pre priemyselnú automatizáciu schopná pohotovo dodávať 

výrobky, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov kdekoľvek na svete. Zaväzujeme sa zaistiť, že spoločnosť SMC bude 

pripravená na akúkoľvek mimoriadnu udalosť a že naše obchodné aktivity sa v prípade takej mimoriadnej udalosti nezasta-

via. K dôležitým aspektom patrí v tejto súvislosti prevádzkovanie systémov, ktoré sú schopné obnoviť svoju činnosť v prípa-

de jej nevyhnutného prerušenia. Súčasne tiež zavádzame najnovšie bezpečnostné technológie, aby sme plne ochránili 

informácie našich zákazníkov.

Spoločnosť SMC ďalej zdokonaľuje svoj skalopevný plán kontinuity podnika-

nia (Business Continuity Plan, alebo BCP), ktorý nemá medzi ostatnými 

spoločnosťami v našom odvetví konkurenciu. Sľubujeme, že urobíme všetko, 

čo je v našich silách, aby sme boli schopní vždy plniť našu hlavnú povinnosť 

– poskytovať našim zákazníkom výrobky, ktoré požadujú.

Ako komplexný výrobca zariadení pre priemyselnú automatizáciu sa spoločnosť SMC snaží 

zodpovedne plniť svoje povinnosti v oblasti dodávok výrobkov a udržať si dôveru svojich 

zákazníkov tým, že prispieva tak k udržateľnému rastu, ako aj k rozširovaniu 

technologických inovácií.

Prezident spoločnosti

Yoshiki Takada

Prispievame k udržateľnému svetu
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(BCP: Business Continuity Plan – Plán kontinuity podnikania)

BCP pre výrobu
Zaistenie rizík rozptýlením umiestnenia výrobných a logistických centier.

 • Udržateľné dodávky výrobkov sú zaistené dôsledným riadením toku informácií a tovaru – od nákupu, cez výrobu až 

po distribúciu.

 • Opatrenia sa prijímajú s dlhodobou perspektívou s cieľom zaručenia operatívnej pružnosti a rýchlych reakcií na riziká 
náhlych zmien vo výrobnom prostredí.

Systém zásobovania spoločnosti SMC zaisťuje pokrytie väčšiny krajín sveta.

Výrobné kapacity v 29 krajinách a rozsiahly systém lokálnych skladov.

BCP pre vývoj
Vytvorenie globálnej inžinierskej siete.

 • Plán BCP sa realizuje vo vzájomnej spolupráci medzi technickými centrami v Japonsku, Ázii, USA a Európe s kapacitou 
1700 špecialistov pre rýchlu odozvu.

 •  Presná a rýchla reakcia na problémy zákazníkov na globálnej úrovni.

 •  Služby technickej a projektovej podpory po celom svete prostredníctvom zdieľania informácií a vzájomnej úzkej 
spolupráce.

Súbežne pracujúce technické centrá ako prevádzkové zálohy pre mimoriadne situácie.

Vývoj výrobkov vykonávaný japonským technickým centrom (JTC) je zálohovaný ostatnými 
technickými centrami.

BCP pre predaj
Spoločnosť SMC so svojimi 532 predajnými kanceláriami v 83 krajinách sveta poskytuje podporu 
zákazníkom prostredníctvom svojej rozsiahlej globálnej siete obsahujúcej 8700 špecialistov predaja.
Spoločnosť SMC disponuje veľkým množstvom predajných kancelárií so špecialistami predaja a aplikačnými špecialistami, 
aby bola schopná splniť akúkoľvek požiadavku zákazníkov z rôznych krajín a regiónov. Týmto spôsobom môžeme prispieť 
k ešte väčšej spokojnosti našich zákazníkov na globálnom trhu.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom riešenia Sales Connect (CRM).

BCP súvisiace s riadením a fi nancovaním
Zriadenie poradného výboru

Zavedený systém núdzového systému kontinuity manažmentu vo vzájomnej súčinnosti generálnych riaditeľov lokálnych 
pobočiek z Talianska, Číny, Singapuru a USA.

Silný fi nančný základ

V prípade mimoriadnej udalosti je spoločnosť SMC schopná poskytnúť bezpečnú a pevnú finančnú základňu 
(s hotovosťou, vkladmi a vlastným kapitálom), ktorá dostatočne pokryje prevádzkový kapitál a prostriedky potrebné 
na obnovu budov a zariadení nevyhnutných pre zaistenie kontinuity podnikania. Účelom vyššie uvedeného je dopriať našim 
zákazníkom aj pracovníkom pocit pokoja a istoty.

Zabezpečenie informácií (vzťahuje sa na všetky oddelenia)
Zvýšenie zabezpečenia informácií prostredníctvom globálne spravovanej jednotnej infraštruktúry.

(servery, brány fi rewall, sieťové zariadenia, počítače, nástroje zabezpečenia)

Prevencia kybernetických útokov, automatická detekcia a posilnenie systému monitorovania.

Inštalácia dátových centier s cieľom vytvorenia systému zotavenia po havárii.

∗ Stav k septembru 2021

Udržateľné iniciatívy v rámci BCP
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Výroba

Riziká narušenia kontinuity podnikania

Kategória rizík Rizikové faktory

Externé riziká
Výpadky prúdu, jadrové havárie, terorizmus, kybernetické útoky, vydieranie, prekážky v podnikaní, 
zastavenie dodávateľských operácií, zvyšovanie nájomného, výkyvy výmenných kurzov, obchodné 
napätie, ozbrojené konflikty atď.

Interné riziká
Otrava potravinami, nutnosť stiahnutia výrobkov z trhu, kontaminácia, únik osobných alebo 
firemných informácií, nedodržiavanie predpisov, nesprávne vedenie účtovníctva, strata kľúčového 
zamestnanca, chýbajúci nástupca, pracovné úrazy, nedostatok zamestnancov atď.

Prírodné 

riziká

zemetrasenia, 

požiare, búrky, 

záplavy, 

erózie a sedimentácie, 

erupcie, silné sneženia, 

blesky, tornáda,

pandémie atď.

Najčastejšie riziká pre výrobné činnosti

Spoločnosť SMC vyhodnotila mieru vplyvu na našu výrobu v prípade zemetrasenia. Na základe 

tohto hodnotenia sme stanovili ciele pre čas obnovenia dodávok výrobkov a vytvorili sme proaktívne 

opatrenia a plány kontinuity podnikania pre prípad takej katastrofy.

Riziká a protiopatrenia v rámci kontinuity podnikania
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Systémy pre obnovenie prevádzky zariadenia a dodávok výrobkov
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Havária

Preventívne opatrenia

4 6 8

Zotavenie

100 %

0 %

2 4 6 87531

Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Riziká a protiopatrenia v rámci kontinuity podnikania
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Rutinné činnosti a činnosti pri mimoriadnych udalostiach

Pri vzniku mimoriadnej 
udalosti sa prijímajú

nasledujúce opatrenia.

Prírodné katastrofy

Katastrofy spôsobené 
človekom

Zistenie havárie
alebo nehody

Energetický manažment

Rutinné monitorovanie malwaru 

a pokusov o hackerské útoky

Poskytovanie informácií (spoľahlivosť, rýchlosť 

a presnosť)

Potvrdenie 
bezpečnosti 

zamestnancov

Prerušenie dodávky 
elektriny

Kybernetické 
útoky

Zemetrasenia, tajfúny, cunami atď.

Havárie atď.

Počas bežnej 
prevádzky sa prijímajú 
nasledujúce opatrenia s cieľom 
efektívneho zaistenia bezpečných 
činností.

Počas bežnej prevádzky sa 
prijímajú nasledujúce 

opatrenia s cieľom 
zaistenia efektívnych 

a bezpečných činností.

Pri vzniku mimoriadnej 
udalosti sa prijímajú 

nasledujúce opatrenia.

Počas bežnej 
prevádzky

Počas  
mimoriadnych 

udalostí

Pravidelné kontroly,  
preventívna údržba 

a obnova opotrebovaných 
zariadení

Zistenie havárie alebo 
nehody

Zaistenie bezpečnosti

Opatrenia 
na prevenciu 

kriminality

Overenie bezpečnosti 
zamestnancov

Energetické 
opatrenia

Energetický 
manažment

V záujme zachovania správnych 
pracovných funkcií sa vykonávajú 
pravidelné kontroly, monitorovanie 
stavu, riadenie preventívnej údržby 
a obnova všetkých 
opotrebovaných zariadení.

Po zistení havárie alebo nehody sa 
vyhlási núdzová situácia. Zariadenia 
sa automaticky odstavia kvôli 
zabráneniu sekundárnym 
haváriám.

Vedú sa vstupné/výstupné 
záznamy v rámci továrne aj 
jednotlivých sekcií a tieto záznamy 
sa kontrolujú s cieľom zabránenia 
krádežiam, únikom informácií 
a ďalším trestným činom.

Z dôvodu zaistenia bezproblémovej 
evakuačnej trasy pri vzniku havárie 
alebo nehody sa v prípade núdzovej 
situácie otvoria núdzové východy, aby 
sa umožnila rýchla evakuácia. Okrem 
toho sa potvrdenie o bezpečnosti 
zamestnancov rýchlo prenesie 
do vzdialenej centrály zodpovednej 
za implementáciu protiopatrení.

Ďalšie opatrenia na zníženie 
spotreby energie sa zavádzajú 
prostredníctvom celkovej 
optimalizácie, ktorá pomocou 
„vizualizácie“ spotrebovávanej 
energie identifikuje oblasti 
s potenciálom na úsporu energie.

Keďže je známe množstvo 
spotrebovávanej energie, je možné 
stanoviť minimálny potrebný príkon 
na zaistenie výroby v minimálnom 
možnom rozsahu. Preto je možné 
použiť dôležité zariadenia, ako sú 
záložné zdroje energie, aby bolo 
možné tento minimálny príkon 
dodať a výroba mohla v minimálne 
možnom rozsahu pokračovať.

1
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1 2
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6

7

5
Zlepšovanie kvality 
výrobkov

2
Opatrenia na prevenciu 
kriminality

6 Zvyšovanie 
zabezpečenia informácií

1
Pravidelné kontroly, preventívna 
údržba a obnova 
opotrebovaných zariadení

Reakcia na mimoriadnu 
udalosť

Vznik mimoriadnej udalosti

A
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Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Rutinné činnosti a činnosti pri mimoriadnych udalostiach

Obnovenie systému po vírusovom útoku 
(poskytnutie podpory)

Obnovenie prevádzky 
výrobných zariadení 

(poskytnutie podpory)

Obnovenie kvality 
výrobkov 

(poskytnutie podpory)

Zaistenie 
prínosov pre 

miestnu 
komunitu

Vytváranie 
zisku pre 

spoločnosť

Ochrana zisku 
zákazníkov

Zvýšenie efektivity

Obnovenie prevádzky 
výrobných zariadení

(poskytnutie podpory)

Zvýšenie kvality 
výrobkov

Obnovenie kvality 
výrobkov

(poskytnutie podpory)

Zvýšenie 
zabezpečenia 

informácií

Priebežné monitorovanie 
malwaru/Neoprávnený 

prístup/Podpora 
rýchlejšieho obnovenia 
systému po vírusovom 

útoku

Zhromažďovanie 
a organizovanie informácií/

Vytvorenie zdieľanej 
infraštruktúry

Informácie
(presné, spoľahlivé a rýchle)

Výrobný proces sa monitoruje 
s cieľom zhromažďovania 
a poskytovania informácií s cieľom 
dosiahnuť vyššiu efektivitu.

Informácie týkajúce sa poškodenia 
zariadenia sa presne a efektívne 
zhromažďujú s cieľom rýchleho 
určenia, či je možné obnoviť 
výrobu, a stanovenie počtu dní, 
ktoré sú na to potrebné.

Informácie sa zhromažďujú 
a analyzujú a predstavujú kľúč 
k zlepšeniu kvality výrobkov.

Skrátenie času do obnovenia 
výroby zberom a vyhodnotením 
informácií o možnom dočasnom 
pokračovaní výroby na pôvodnom 
zasiahnutom výrobnom zariadení 
s dôrazom na bezpečnosť obsluhy 
a prevádzky.

Zaviedol sa systém odolný proti 
kybernetickým útokom. Vírusy sa 
odhalia rýchlo a protiopatrenia sa 
prijmú skôr, ako dôjde 
k rozsiahlym škodám.

Rýchle obnovenie systému 
s využitím skôr zhromaždených 
dát zálohy.

Znalosti a zručnosti získané počas 
každodenných výrobných činností 
je možné zdieľať. Súčasne je 
dôležité zaistiť prostredie, v ktorom 
sa môžu tieto informácie využiť 
na zvýšenie bezpečnosti, 
zabezpečenia, ekologického 
povedomia a ziskovosti.

Zavedenie systému, v ktorom sa 
počas mimoriadnej udalosti 
spoľahlivo zdieľajú informácie 
o aktuálnom stave a reakcie 
na núdzovú situáciu, a to aj 
v ťažko prístupných oblastiach. 
Okrem toho tiež príprava 
relevantných informácií a zaistenie 
prostredia, v ktorom môžu 
rozhodovacie orgány rýchlo konať.

4

4

5

5

6

6

7

7

4 5

6

3
Energetické 
opatrenia 4

Zvýšenie 
efektivity

7 Zhromažďovanie a organizovanie informácií/
Vytvorenie zdieľanej infraštruktúry

Rozhodnutie 
o pláne obnovy

Zotavenie
Rozhodovanie Implementácia plánu BCP

B C
Kontrola stavu

Základné rozhodnutie 
podľa BCP

Začatie podpory
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Výroba s BCP plánom

Obnovenie 90 % dodávok výrobkov do 2 týždňov 

od havárie

<Systém dodávok výrobkov>

1.    Zachovanie dodávok prostredníctvom celosvetovej logistickej 

a zásobovacej siete

2.    Presun výroby do tovární mimo oblasti katastrofy

3.    Záložná výroba vykonávaná partnerskými spoločnosťami

4.    Obnovenie prevádzky výrobných zariadení: obnovenie je možné 

pomocou opráv a inštalácie nových zariadení.

Továrne pre veľkosériovú výrobu – zaistenie rizík

Distribučná sieť – zaistenie rizík

Čínske logistické centrum
Peking, Šanghaj, Kanton

Logistické centrum 
vo východnom Japonsku

Plánované začatie prevádzky v r. 2022

Kórejský centrálny sklad

Továreň v Nemecku
V procese plánovania

Továreň 
v Tsukube

Pohony
Zariadenia na úpravu vzduchu

Elektromagnetické ventily/
Hadice, Snímače polohy

∗ Plány BCP sa podporujú prostredníctvom skladových zásob v jednotlivých krajinách 

Továreň
v Singapure
Závitový dielec

Sušičky vzduchu

Ázia

(vizualizácia dokončenej budovy) 

Belgicko

Európsky centrálny sklad

Továreň
v Yamatsuri
Závitový dielec

Sušičky vzduchu/Zariadenia 
na reguláciu teploty

Zariadenia na úpravu 
vzduchu
Pohony

Globálna výrobná sieť zaisťujúca stabilné a nepretržité 
dodávky vysoko kvalitných výrobkov po celom svete

BCP pre výrobu
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Logistické centrum 
v západnom Japonsku

Vo výstavbe

Americký centrálny sklad

Čínsky sklad
V procese plánovania

Továreň
v Kamaiši

Elektromagnetické ventily
Zariadenia na úpravu 

vzduchu
Závitový dielec

Továreň v Tóno

Prvky pre vákuum
Prvky na reguláciu prietoku

Snímače tlaku, prietoku
Snímače polohy

Továreň
v Shimotsume

Pohony

Elektrické pohony
Snímače polohy

Továreň v Sóke

Elektromagnetické ventily
Zariadenia na úpravu 

vzduchu

Zavedenie automatizovaného skladu

Továreň v Číne
Pohony

Zariadenia na úpr. vzduchu
Sušičky vzduchu/Zariadenia

na reguláciu teploty∗1

Závitový dielec

Ázia

Továreň
vo Vietname

Elektromagnetické ventily
Závitové dielce/Hadice

Pohony∗1

Ázia

Továreň v Indii
Pohony

Prvky na reguláciu 
prietoku

Ázia

∗1  Počas roku 2022

(vizualizácia dokončenej budovy)

Európa

Továreň v Česku
Pohony

Elektrické pohony
Zariadenia na úpravu 

vzduchu
Zariadenie na reguláciu 

teploty∗1

Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Globálna výrobná sieť zaisťujúca stabilné a nepretržité dodávky vysoko kvalitných výrobkov po celom svete
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Spoločnosť SMC dodáva výrobky na svetové trhy tak zo šiestich japonských výrobných závodov 

vrátane tovární v Sóke (prefektúra Saitama) a Tsukube (prefektúra Ibaraki), ako aj z výrobných 

závodov v Českej republike, Číne, Indii, Singapure a Vietname. 

Aby sme boli navyše schopní rýchlo a pružne reagovať na požiadavky miestnych trhov, boli v rámci 

dcérskych spoločností SMC po celom svete zriadené lokálne výrobné závody.

Továreň v Shimotsume 

(prefektúra Ibaraki)

Druhá továreň v Shimotsume  (dočasné označenie, 

plánované začatie prevádzky v roku 2022)

Továreň v Tóno

(prefektúra Iwate) 

Továreň v Kamaiši  

(prefektúra Iwate)

Továreň v Tsukube

(prefektúra Ibaraki) 

Japonské výrobné závody1

Továreň v Sóke

(prefektúra Saitama)

Továreň v Yamatsuri  

(prefektúra Fukušima)

Globálna výrobná sieť zaisťujúca stabilné a nepretržité 
dodávky vysoko kvalitných výrobkov po celom svete

BCP pre výrobu
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Spojené království
Rusko

USA

Výrobné závody pre lokálne potreby trhu3

Japonské výrobné 
závody1 Kľúčové výrobné 

závody mimo Japonska2 Lokálne výrobné závody3

Americký kontinent

Európa a Afrika

Ázia a Oceánia

Kľúčové výrobné závody mimo Japonska2

Výrobné závody v 29 krajinách 
a regiónoch

13 krajín/regiónov v Ázii a Oceánii
(Japonsko, Čína, Kórea, Singapur, India atď.)

11 krajín v Európe a Afrike
(Nemecko, Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Česká 

republika atď.)

5 krajín v Severnej, Strednej a Južnej 
Amerike
(USA, Mexiko, Brazília atď.)

Distribučné sklady:
4 krajiny a regióny

(USA, Belgicko, Čína a Kórea)

USA

Austrália Kórea

Singapur

Thajsko

Taiwan

Čína (Kantón)

Nový Zéland

Filipíny

Hongkong

Malajzia

Taliansko Rusko

Rakúsko

Švajčiarsko

Švédsko

Španielsko

Turecko

Fínsko

Francúzsko

Juhoafrická republika
Nemecko

Mexiko

Argentína

Čile

Spojené kráľovstvo 

Brazília

Továreň v Číne Továreň v Singapure Továreň v Indii Továreň vo Vietname

Továreň v Česku

Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Globálna výrobná sieť zaisťujúca stabilné a nepretržité dodávky vysoko kvalitných výrobkov po celom svete
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ETCETC

GTCGTC

Európske technické centrum 
(Spojené kráľovstvo)

Japonské technické centrum 

Nemecké technické centrum ETCETC

JTCJTC

Globálny záložný systém technickej divízie

Záloha obchodných systémov
Vďaka posilneniu našich dátových centier sme schopní zdokonaliť náš 

systém zálohovania dát ako celok (CAD, výkresové dáta, technická 

dokumentácia atď.).

Zahraničné technické centrá sú schopné v prípade mimoriadnej udalosti 

prevziať funkcie JTC, konkrétne v oblasti vývoja, dizajnu výrobkov 

a technickej podpory.

GTCGTC

Globálna inžinierska sieť spoločnosti SMC
BCP pre vývoj 
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CTCCTC

UTCUTC
JTC
Japonské 

technické centrum 
Japonské 

technické centrum 

Čínske technické centrum Americké technické centrum CTCCTC UTCUTC

1700
R&D špecialistov

Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Globálna inžinierska sieť spoločnosti SMC
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Šanghaj

Hongkong

Singapur

Tokio

Ósaka

Sydney

Ázia

Japonsko

Oceánia

Európa

DÁTOVÉ CENTRUM

DÁTOVÉ CENTRUM

DÁTOVÉ CENTRUM

DÁTOVÉ CENTRUM

Taliansko

Nemecko

Globálna predajná sieť
BCP pre predaj a správu dát

M Predajná sieť v 83 krajinách a regiónoch je podporovaná prostredníctvom 8700 obchod-
ných zástupcov, aplikačných, produktových a projektových špecialistov.
Vďaka svojej globálnej výrobnej a obchodnej sieti si spoločnosť SMC vybudovala dobrú povesť spoľahlivej medzinárodnej značky, 
ktorej podiel na svetovom trhu dosahuje 37 %. Pričom sa spoločnosť SMC usiluje o ďalší rast. Naším cieľom je splniť zákazníkom 
po celom svete všetky ich priania. Dúfame, že vďaka zvyšovaniu počtu predajných miest a pracovníkov predaja budeme aj naďalej 

prekonávať očakávania našich zákazníkov v rôznych krajinách a regiónoch.

M Správa klientskych dát prostredníctvom riešenia Sales Connect (CRM)

Informácie o zákazníkoch z rôznych krajín z celého sveta sa spravujú pomocou systému CRM.
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Chicago

Dallas

Sao Paulo

Severná 
Amerika

Južná 
Amerika

DÁTOVÉ CENTRUM

DÁTOVÉ CENTRUM

Plán kontinuity podnikania spoločnosti SMC

Globálna obchodná sieť

Nasadenie pracovníkov SMC zodpovedných za bezpečnosť na všetkých miestach pôsobnosti skupiny SMC do 31. marca 2022.

Náš systém správy dát sa posilní, aby mali naši zákazníci istotu, že ich dôležité dáta zostanú 
vždy v bezpečí. 

M Zvýšenie zabezpečenia informácií prostredníctvom globálne spravovanej, jednotnej infraš-
truktúry.

(servery, brány firewall, sieťové zariadenia, počítače, nástroje zabezpečenia a ochrany dát)

M Prevencia kybernetických útokov, automatická detekcia a posilnenie systému monitorovania.

M Inštalácia dátových centier s cieľom vytvorenia systému zotavenia po havárii∗1 . 

 • Zavedenie silných bezpečnostných opatrení v rámci niekoľkých nezávislých dátových centier.

 •  Vytvorenie najnovšieho systému zotavenia po havárii slúžiaceho na detekciu vírusov a kybernetických útokov 
a prijímanie protiopatrení proti ich šíreniu. 

 • Systém bude neustále monitorovať prípadný škodlivý softvér či neoprávnený prístup. Pri zistení infekcie sa systém 
vďaka redundancii systému zotaví v krátkom čase.

 •  Vďaka využitiu cloudovej integrácie počítača s telefónom (CTI) budeme môcť pokračovať v spoľahlivej prevádzke, 
napríklad presunom práce z podnikových centier na prácu z domova. 

 •  Dáta objednávok sa synchronizujú medzi dátovými centrami 
nachádzajúcimi sa v Japonsku, Ázii, Severnej Amerike, 
Južnej Amerike, Oceánii a Európe. 

∗1   „Zotavenie po havárii“ označuje plán prípravy na rýchlu obnovu a opravu systému po poruche (havárii) v dôsledku prírodných katastrof, 
ako je zemetrasenie či cunami, alebo katastrof spôsobených človekom, ako je terorizmus či neoprávnený prístup a pod. Vďaka včasnej 
obnove maximalizuje tento plán efektivitu a minimalizuje prestoje. 
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V každej továrni sú 

inštalované satelitné 

telefóny umožňujúce 

volanie za akýchkoľvek 

podmienok.

Priame cesty

V každej továrni sú 

inštalované veľké záložné 

generátory elektrickej energie 

(s dostatočnou kapacitou pre 

dodávku energie počas 2 dní 

pri 80 % prevádzkovej úrovni).

M Opatrenia proti prevráteniu 

zariadenia

M Opatrenia proti pádu zariadenia a výrobného materiálu

 • Sklad núdzových zásob 

 • Zmena usporiadania

Infraštruktúra1

Núdzové zásobovanie: Pravidelné kontroly skladu s cieľom potvrdenia, že je neustále k dispozícii 
zásoba potravín na 3 dni.

3

Opatrenia proti prevráteniu či pádu zásob a zariadení4

Usporiadanie poskytujúce výhľad (nevznikajú slepé uličky)
Za normálnych okolností: efektívne pre včasné odhalenie prekážok.
V núdzovej situácii: rozšírená cesta umožňuje rýchlu evakuáciu.

2

Protišmyková 
podložkaUpevňovacie pätky

Bezpečnostné 
lanko

 • Jednoduchšie nájdenie zranených pracovníkov a lepšej evakuačnej trasy

Hlavné prístupové cesty

1600 mm

Prevádzkové cesty

800 mm

Oblasť Kamaiši zažila pred veľkým východojaponským zemetrasením tri zemetrasenia so silou 7 stupňov.
Z tohto dôvodu sa pred katastrofou zaviedli protiopatrenia, odstránené zistené prekážky a dokončené preven-
tívne školenia zamerané na správanie v prípade vzniku katastrof. Hlavným cieľom bola minimalizácia škôd 
a rýchle obnovenie výroby – po veľkom východojaponskom zemetrasní sa výroba obnovila za 8 dní.

 • Veľké zariadenie zabezpečené 
upevňovacími pätkami v tvare L

 • Opatrenia proti pádu výrobného 
materiálu z regálov

 • Zaistenie lankom

Veľké východojaponské zemetrasenie: továreň v Kamaiši



16

Krajina
Názov továrne

(oblasť)
Odolnosť proti 

seizmickej aktivite
Odhadovaná 

seizmická aktivita
Riziko 

stekutenia*3

Nadmorská 
výška (m)

Riziko výpadku 
prúdu*1

Procesy ohrozené 
výpadkom prúdu

Japonsko

1. a 2. továreň v Sóke
(prefektúra Saitama)

Horná 6 až 7∗2

Dolná 6∗2

Mierne vysoké 5

Nie Nie

1. a 2. továreň 
v Tsukube
(prefektúra Ibaraki)

Nie

19

3. továreň v Tsukube
(prefektúra Ibaraki)

9,8

1. továreň v Kamaiši
(prefektúra Iwate)

12

1. továreň v Yamatsuri
(prefektúra Fukušima)

158

Továreň v Tóno
(prefektúra Iwate)

Horná 5∗2 360

Továreň v Shimotsume
(prefektúra Ibaraki)

Dolná 6∗2

28

r  Japonské technické 
centrum
(prefektúra Ibaraki)

16

r  Centrála

(Tokio)
Mierne vysoké 5

Čína
1. až 4. továreň v Číne
(Peking)

8 stupňov — Nie 28 Nie Nie

Singapur
Továreň v Singapure
(Jurong)

Nie Nie Nie 4,5 Áno
Tvarovanie, 

pokovovanie a tepelné 
procesy

India
Továreň v Indii
(Noida)

Štandardy pre zónu 
4

Štandardy pre zónu 
4/IS (MSKVIII)

Nie 200 Áno
Obrábanie, montáž 
a logistické operácie

Vietnam
Továreň vo Vietname
(Ho Či Minovo mesto)

Stanovená podľa 
miestnych 
štandardov 

seizmickej sily
Seizmická sila 0,0374

Nie Nie 40 Nie Nie

Česká 
republika

Továreň v Česku
(Vyškov)

3 až 4 Nie Nie 254 Áno
Obrábanie, montáž 
a logistické operácie

USA
Továreň v USA
(Indiana)

Štandardy B Štandardy B
Štandardy 
NEHRP

C/D
236

S generátorom/
zál. zdrojom 
napájania

Nie

Kórea
Továreň v Kórei
(Tedžon)

Štandardy pre 
seizmickú aktivitu 

6∗2

Štandardy pre 
seizmickú aktivitu 

6∗2
Nie 36 Áno

Obrábanie, montáž 
a logistické operácie

M Výrobné zariadenie (továrne pre veľkosériovú výrobu)   M Továrne pre miestne požiadavky trhu
rNevýrobné zariadenie (príklad)

∗1  Vlastné možnosti výroby energie eliminujú riziká pri výpadku prúdu.
∗2  Stupnica seizmickej aktivity v Japonsku
∗3  Odkazuje na nestabilitu pôdy v dôsledku záplav, silného podmáčania, zemetrasenia, alebo iných príčin.

Stupnica seizmickej aktivity v Japonsku

3 Väčšina ľudí pociťuje v budovách. Niektorí ľudia pociťujú pri chôdzi. Mnoho ľudí sa prebudí zo spánku.

4 Väčšina ľudí sa zľakne. Väčšina ľudí pociťuje pri chôdzi. Väčšina ľudí sa prebudí zo spánku.

Dolná 5 Mnoho ľudí sa vydesí natoľko, že cíti potrebu držať sa niečoho stabilného.

Horná 5 Pre mnoho ľudí je ťažké sa pohybovať. Chôdza je náročná aj pri držaní sa niečoho stabilného.

Dolná 6 Otrasy umožňujú len ťažko udržať sa na nohách.

Horná 6 a 7 Nie je možné zostať stáť, je možné sa len plaziť. Ľudia môžu byť vymrštení do vzduchu.

Štrukturálna odolnosť proti prírodným katastrofám
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Taliansko  +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

Holandsko +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl

Nórsko  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no

Poľsko  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@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  offi ce@smc.si

Španielsko  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es

Švédsko  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu

Švajčiarsko  +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

Juhoafrická

republika  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za


