
Plan Ciągłości Biznesowej firmy SMC

Podstawą zaufania, jakim obdarzyli nas klienci są nasze wysiłki w zakresie 
produkcji, inżynierii, sprzedaży, zarządzania i ciągłości finansowej, 

przekładające się na  zrównoważony łańcuch dostaw.
„Ciągłość działania i niezakłócony łańcuch dostaw”
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Główne produkty firmy SMC, elementy pneumatyczne, są stosowane w urządzeniach sterowanych automatycznie i wyko-
rzystujących sprężone powietrze. Sprężone powietrze jest przyjaznym dla środowiska źródłem energii, które może być 
w bezpieczny sposób uwalniane do atmosfery. Firma SMC przewiduje, że zapotrzebowanie na elementy pneumatyczne 
będzie rosło, a poszerzenie zakresu możliwych zastosowań będzie prowadzić do zmniejszenia negatywnego wpływu na 
środowisko przez cały przemysł.

Wykorzystując zaawansowane możliwości technologiczne, które stworzyliśmy w ciągu wielu lat naszej działalności, firma 
SMC planuje silnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju przemysłu i wzrostu innowacyjności poprzez zapewnianie 
coraz lepszych urządzeń do automatycznego sterowania procesów. Projektowane przez nas produkty będą jeszcze bar-
dziej energooszczędne, kompaktowe i lekkie, żeby nie tylko zaspokajać, ale wręcz przewyższać potrzeby naszych klientów 
na całym świecie.

Firma SMC zapewnia, że każdy proces w ramach działalności biznesowej naszej firmy uwzględnia potrzebę ochrony  
środowiska. Obejmuje to usuwanie substancji i materiałów szkodliwych dla środowiska, oszczędzanie energii i zasobów, 
ograniczanie zużycia materiałów opakowaniowych, ograniczanie hałasu oraz ograniczanie i właściwe usuwanie ścieków 
i innych odpadów.

W ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze występowanie klęsk żywiołowych, takich jak ulewne deszcze, silne trzę-
sienia ziemi czy epidemie i pandemie chorób zakaźnych. Stanowią one poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, 
źródła utrzymania oraz mienia. W sytuacjach kryzysowych wielu naszych klientów starało się utrzymać swoją działalność 
gospodarczą, przestawiając się na produkcję artykułów medycznych i innych produktów codziennego użytku.

Firma SMC jest w stanie wspomóc w tym zakresie naszych klientów w dowolnym miejscu na świecie, dostarczając w krót-
kim czasie produkty wspomagające automatyczne sterowanie procesami produkcji. Zapewniamy, że firma SMC jest  
przygotowana na każdą sytuację kryzysową i że nasza działalność biznesowa nie zostanie przerwana w razie wystąpienia 
takiej sytuacji. Obejmuje to także utrzymanie systemu, który może szybko wznowić działanie w przypadku nieuniknionego 
przerwania pracy. Jednocześnie wprowadzamy najnowsze technologie, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo  
danych i informacji o naszych klientach.

Firma SMC nadal udoskonala swój niezawodny Plan Ciągłości Biznesowej 
(PCB), który nie ma sobie równych wśród innych firm w tej branży. Obiecujemy, 
że  zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnić nasz główny obowiązek: 
dostarczyć naszym klientom produkty, których oczekują.

Firma SMC, jako wszechstronny producent urządzeń do automatycznego sterowania 
procesów, dąży do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie dostaw produktów 
i utrzymania zaufania klientów, przyczyniając się zarówno do zrównoważonego rozwoju, 
jak i wzrostu innowacyjności.

Prezydent

Yoshiki Takada

Praca na rzecz zrównoważonego świata



2

(PCB: Plan Ciągłości Biznesowej)

Dział produkcji PCB
Minimalizacja ryzyka poprzez dywersyfikację lokalizacji centrów produkcyjnych 
i logistycznych. 
••          Systematyczne dostawy produktów są zapewniane dzięki konsekwentnemu zarządzaniu przepływem  

informacji i towarów od zaopatrzenia do produkcji i dystrybucji. 
••          Podejmuje się działania w perspektywie długoterminowej, zapewniające elastyczność i szybkie reagowanie  

na zagrożenia związane z nagłymi zmianami w środowisku produkcyjnym.

System dostaw firmy SMC obejmuje swoim zasięgiem główne kraje świata.
Zakłady produkcyjne zlokalizowane w 29 krajach i regionach z rozbudowanym systemem zapasów

Dział techniczny PCB
Utworzenie globalnej sieci technicznej
••            PCB jest wdrażany we współpracy między centrami technicznymi w Japonii, Azji, USA i Europie,  

co zapewnia szybką reakcję i wsparcie zespołu 1700 pracowników technicznych. 
••         Precyzyjne i szybkie reagowanie na problemy klientów w skali globalnej. 
••         Usługi techniczne oparte są na wymianie informacji i ścisłej współpracy ośrodków z całego świata

Różne centra techniczne, działające równolegle, mogą stanowić zaplecze operacyjne.

Prace nad produktami, prowadzone przez JTC (Japońskie Centrum Techniczne)  
wspierane są przez inne Centra Techniczne.

Dział sprzedaży PCB
Firma SMC posiada 532 biura sprzedaży w 83 krajach na całym świecie i zapewnia 
klientom wsparcie ze strony 8700-osobowego personelu sprzedaży.
Rozwinięta sieć sprzedaży SMC ma za zadanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów z całego świata.  
W ten sposób możemy zapewnić naszym klientom wartość dodaną i zapewnić im przewagę nad konkurencją.

Zarządzanie relacjami z klientami za pomocą systemu Sales Connect (CRM).

Zarządzanie i finanse PCB
Powołanie komitetu doradczego
Utworzenie awaryjnego systemu ciągłości biznesowej z dyrektorami generalnymi filii w Chinach, Włoszech, USA i Singapurze.

Solidne podstawy finansowe
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej SMC może zapewnić bezpieczną i solidną bazę finansową (w postaci gotówki, 
depozytów i kapitału własnego), która w wystarczającym stopniu pokryje kapitał obrotowy oraz fundusze potrzebne do 
odbudowy budynków i sprzętu, niezbędnych do zachowania ciągłości działalności.  
Tym samym zapewniamy naszym klientom i ich pracownikom solidne oparcie i spokojną przyszłość. 

Bezpieczeństwo informacji (dotyczy wszystkich działów)
Wzmocnione bezpieczeństwo informacji dzięki ujednoliconej infrastrukturze, utrzymywanej 
na całym świecie  (serwery, zapory Firewall, urządzenia sieciowe, komputery PC, oprogramowanie zabezpieczające)

Zapobieganie cyberatakom, automatyczne wykrywanie zagrożenia i wzmocnienie systemu 
monitorowania.

Stworzenie centrów danych umożliwia szybkie przywracanie danych po wystąpieniu awarii.

∗Stan z września 2021 roku

Koncepcja zrównoważonego PCB
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Produkcja
Ryzyko związane z ciągłością działania

Kategorie ryzyka Czynniki ryzyka

Ryzyko 
zewnętrzne

Niedobory energii elektrycznej, incydenty nuklearne, terroryzm, cyberataki, wymuszenia, 
utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, wstrzymanie  dostaw, wzrost czynszu, 
silne wahania kursów walutowych, wojny handlowe, konflikty zbrojne itp. 

Ryzyko 
wewnętrzne

Zatrucie żywności, wycofanie produktu z rynku, skażenie, wyciek informacji osobowych 
lub firmowych, niezgodność z przepisami, błędy księgowe, utrata kluczowego pracownika, 
brak następcy, wypadki przy pracy, braki kadrowe itp. 

Klęski 
żywiołowe

Trzęsienia ziemi, pożary,  
tajfuny, powodzie, 
sedymentacja morska,  
erupcje, obfite opady  
śniegu, wyładowania  
atmosferyczne,  
tornada, pandemie  
i inne.

Najczęstsze zagrożenia dla działalności produkcyjnej

Firma SMC oceniła jaki wpływ na naszą produkcję miałoby trzęsienie ziemi. W wyniku tej oceny 
wyznaczyliśmy cele dotyczące czasu odtworzenia dostaw produktów oraz określiliśmy środki 
proaktywne i plany ciągłości biznesowej na wypadek takiej katastrofy.

Ryzyko związane z ciągłością działania i środki zaradcze
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Systemy przywracania dostaw

Plan Ciągłości Biznesowej �rmy SMC
Ryzyko związane z ciągłością działania i środki zaradcze

Katastrofa

Środki zaradcze

Produkty dostarczane z magazynu

90% produktów może być dostarczonych 

Produkcja alternatywna z wykorzystaniem sprzętu ogólnego 
przeznaczenia, wsparcie produkcji przez �rmy partnerskie

Efekt zastosowania 
środków zaradczych

Produkcja nowych 
urządzeń

Odzyskiwanie

Przywracanie 
sprawności urządzeń 
przez naprawy

2 tyg.

2 tyg. 3 tyg.1 tydz.

4 tyg.

4 tyg. 5 tyg.
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Utworzenie sieci logistycznej Utrzymywanie dostaw poprzez ogólnoświatową sieć logistyczną 

Utworzenie systemu produkcyjnego
<Obróbka mechaniczna części>
Wykorzystanie urządzeń ogólnego przeznaczenia, znajdujących się 

System dostaw dla zapasów części 
eksploatacyjnych.  
Alternatywny system produkcji

<Montaż produktu>
Rozpoczęcie produkcji ręcznej

Opracowanie struktury podmiotów 
współpracujących

<Procesy niestandardowe>
Rozpoczęcie produkcji w zakładach �rm partnerskich

Zapobieganie uszkodzeniom 

Magazynowanie części wymiennych

Naprawa przy użyciu 
części zapasowych

Zarządzanie przechowywaniem 
specy�kacji urządzeń, rysunków 
technicznych, itp.

Odbudowa poprzez produkcję 
nowych urządzeń

Jeśli przywrócenie do stanu używalności nie jest 
możliwe przez wykonanie napraw, należy wykonać 
nowy sprzęt, korzystając z zachowanych rysunków.

Funkcjono-
wanie do 

czasu przy -
wrócenia 

podstawo -
wego syste -
mu dostaw
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Czynności rutynowe i działania w sytuacjach awaryjnych

W sytuacji 
awaryjnej 

podejmowane są 
następujące działania:

Klęski żywiołowe

Katastrofy spowodowane 
przez człowieka

Wykrywanie 
katastrofy 

lub wypadku

Zarządzanie energią

Rutynowe monitorowanie prób włamania do sieci 
komputerowej i infekcji złośliwym oprogramowaniem

Dostarczanie informacji (pewność, szybkość i precyzja)

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

pracowników

Awarie zasilania, 
przerwy w dostawie prądu

Cyberataki

(trzęsienia ziemi, tajfuny, tsunami itp.)

(wypadki itp.)

W normalnej sytuacji 
podejmowane są następujące 
środki w celu zapewnienia 
sprawnego i bezpiecznego 
działania:

W normalnej sytuacji 
podejmowane są następujące 

środki w celu zapewnienia 
sprawnego i bezpiecznego 

działania:

W przypadku 
wystąpienia sytuacji 

awaryjnej podejmowane 
są następujące działania:

Podczas 
codziennej pracy

W sytuacjach 
awaryjnych

Okresowe kontrole, 
konserwacja prewencyjna 

oraz odnawianie 
i wymiana zużytych części

Wykrywanie katastrofy 
lub wypadku
Zapewnienie  

bezpieczeństwa

Środki 
zapobiegające 
przestępczości

Potwierdzenie 
bezpieczeństwa 

pracowników

Środki  
dotyczące energii 

elektrycznej

Zarządzanie energią 
elektryczną

Okresowe kontrole, monitorowanie 
stanu, zarządzanie konserwacją 
prewencyjną oraz odnawianie 
i wymiana części eksploatacyjnych 
urządzeń, zapewniające właściwą 
funkcjonalność.

Po wykryciu wypadku lub 
katastrofy uruchamiany jest alarm 
i automatycznie wyłączane jest 
zasilanie, zapobiegające kolejnym, 
potencjalnym awariom.

Rejestracja wejść i wyjść  
do/z fabryki i wydziału, które 
mogą być analizowane pod kątem 
potencjalnych kradzieży, wycieków 
informacji i innych przestępstw.

Zapewnienie szybkiej ewakuacji 
w razie wypadku lub katastrofy 
przez otwieranie zamkniętych 
wcześniej przejść. Ponadto 
informacja o zapewnieniu 
bezpieczeństwa pracowników jest 
szybko przekazywana do centrali.

Dodatkowe działania w zakresie 
redukcji zużycia energii, 
realizowane jako część ogólnego 
procesu optymalizacji, identyfikacja 
obszarów wymagających 
oszczędności energii.

Gdy znane jest zużycie energii, 
można określić minimalne 
zapotrzebowanie na moc 
produkcyjną. Można wtedy 
zastosować odpowiednie 
zasilanie awaryjne, które 
umożliwi kontynuację produkcji.

1

1

2

2

3

3

1 2

3

6

7

5 Poprawa jakości 
produktów

2 Środki zapobiegające 
przestępczości

6
Zwiększanie 
bezpieczeństwa 
informacji

1
Okresowe kontrole, konserwacja 
prewencyjna oraz odnawianie 
i wymiana elementów zużytych

Reakcja w sytuacji awaryjnej
Wystąpienie sytuacji awaryjnejA
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Plan Ciągłości Biznesowej firmy SMC
Czynności rutynowe i   w sytuacjach awaryjnych

Odzyskiwanie systemu po ataku wirusa
(zapewnienie wsparcia)

Przywrócona 
jakość produktu

(zapewnienie wsparcia)

Działania 
społeczności 

lokalnej

Wypracowanie 
zysków dla 

firmy
Ochrona  
zysków  
klientów

Zwiększenie 
wydajności

Odzyskiwanie urządzeń 
produkcyjnych

(zapewnienie wsparcia)

Poprawa jakości 
produktu

Przywrócona 
jakość produktu

(zapewnienie wsparcia)

Zwiększanie 
bezpieczeństwa 

informacji

Stały monitoring złośliwego 
oprogramowania / włamań 

/ System odzyskiwania 
sprawności po ataku 

wirusowym

Gromadzenie informacji / 
Organizowanie / Budowa 

infrastruktury współdzielonej

Informacje
(precyzyjne, pewne i szybkie)

Monitoring procesu produkcyjne-
go pozwala gromadzić informację, 
umożliwiające osiągnięcie większej 
wydajności.

Informacje o uszkodzeniach 
urządzeń są dokładnie i sprawnie 
gromadzone, pozwalając szybko 
ustalić, czy wznowienie produkcji 
jest możliwe, i w jakim czasie.

Analiza zgromadzonych informacji 
jest kluczem do poprawy jakości 
produktów.

Czas przywracania sprawności 
urządzeń skraca się dzięki 
zgromadzonym i przeanalizowa-
nym danym, niezbędnym do 
przywrócenia i utrzymania jakości 
produktu po wznowieniu produkcji 
z wykorzystaniem uszkodzonego 
sprzętu.

Wprowadzenie systemu 
odpornego na ataki 
cybernetyczne. Szybka detekcja 
wirusów i podejmowanie środków 
zaradczych na wczesnym etapie, 
nim dojdzie do rozległych szkód.

Szybkie odzyskiwanie systemu 
z wykorzystaniem wcześniej 
zapisanych danych w kopii 
zapasowych.

Wiedzą i umiejętnościami 
zebranymi podczas codziennych 
czynności produkcyjnych można 
się dzielić, tworząc środowisko, 
w którym informacje te można 
wykorzystać do poprawy 
bezpieczeństwa, ochrony, 
świadomości ekologicznej 
i rentowności.

Wprowadzenie systemu, dzięki 
któremu informacja o podjętych 
działaniach w czasie sytuacji 
awaryjnej będzie niezawodnie 
przekazywane w trakcie zdarzenia, 
nawet do odległych rejonów. 
Ponadto, wymagane dane należy 
uporządkować i przedstawić 
w takiej formie, która zapewni 
osobom decyzyjnym możliwość 
podejmowania szybkich działań.

4

4

5

5

6

6

7

7

4 5

6

3 Działania związane 
z energia elektryczną 4 Poprawa 

wydajności

7 Gromadzenie informacji / Organizowanie 
/ Budowa infrastruktury współdzielonej

Decyzje dotyczące 
polityki

Odzyskiwanie

Podejmowanie decyzji
Wdrożenie PCBB C

Sprawdzenie statusu

Podejmowanie 
podstawowych 

decyzji dotyczących 
polityki PCB

Początek wsparcia

Odzyskiwanie  
urządzeń produkcyjnych
(zapewnienie wsparcia)
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System produkcji PCB
Przywrócenie w 90% łańcucha dostaw w ciągu 
2 tygodni od wystąpienia katastrofy.

<System dostaw>

1       Utrzymywanie dostaw dzięki ogólnoświatowej 
sieci logistycznej i magazynowej

2    Przeniesienie produkcji do fabryk znajdujących 
się poza obszarem katastrofy

3   Produkcja rezerwowa wykonywana przez firmy 
współpracujące

4    Ponowny rozruch urządzeń: możliwy dzięki 
instalacji nowych urządzeń i naprawom. 

Zakład produkcji masowej
Ograniczenie ryzyka

Magazyn dystrybucyjny
Ograniczenie ryzyka

Centra logistyczne 
w Chinach

Pekin, Szanghaj, Guangzhou

Centrum logistyczne 
we wschodniej Japonii

Planowane uruchomienie w 2022 r.

Główny magazyn w Korei

Fabryka Niemcy
W fazie projektowej

Fabryka Tsukuba
Siłowniki

Wyposażenie przygotowania 
powietrza

Zawory rozdzielające 
Przewody

Czujniki położenia

∗  Plan ciągłości biznesowej obejmuje również zapasy produktów, 
znajdujące się w każdym biurze sprzedaży na świecie.

Fabryka Singapur
Złącza

Osuszacze powietrza

Azja

(wizualizacja obiektu)

Belgia
Główny magazyn europejski

Fabryka Yamatsuri
Złącza

Osuszacze powietrza / 
regulatory temperatury

Wyposażenie przygotowania 
powietrza
Siłowniki

Globalna sieć zakładów produkcyjnych, zapewniających 
stabilne i nieprzerwane dostawy produktów wysokiej jakości

Dział produkcji PCB
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Centrum logistyczne 
w zachodniej Japonii

W trakcie budowy

Magazyn główny w USA

Magazyn w Chinach
W fazie projektowej

Fabryka Kamaishi
Zawory rozdzielające

Wyposażenie 
przygotowania powietrza

Złącza

Fabryka Tono
Urządzenia podciśnieniowe

Urządzenia do kontroli 
przepływu

Czujniki i przekaźniki
Czujniki położenia

Fabryka 
Shimotsuma

Siłowniki
Napędy elektryczne
Czujniki położenia

Fabryka Soka
Zawory rozdzielające

Wyposażenie przygotowania 
powietrza

Zautomatyzowany system dostaw

Fabryka Chiny
Siłowniki

Wyposażenie 
przygotowania powietrza
Osuszacze powietrza / 
regulacja temperatury∗1

Złącza

Azja

Fabryka Wietnam
Zawory rozdzielające

Złącza/przewody
Siłowniki∗1

Azja

Fabryka Indie
Siłowniki

Urządzenia do kontroli 
przepływu

Azja

∗1  Wkrótce

(wizualizacja obiektu)

Europa

Fabryka Czechy
Siłowniki

Napędy elektryczne
Wyposażenie 

przygotowania powietrza
Regulatory temperatury∗1

Plan Ciągłości Biznesowej firmy SMC
Globalna sieć zakładów produkcyjnych, zapewniających stabilne i nieprzerwane dostawy produktów wysokiej jakości
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Firma SMC dostarcza produkty na rynki światowe z sześciu japońskich zakładów produkcyjnych, 
w tym z fabryk w Soka (pref. Saitama) i Tsukuba (pref. Ibaraki), a także z zagranicznych zakładów 
produkcyjnych w Chinach, Singapurze, Indiach, Wietnamie oraz Czechach. 
Ponadto, aby szybko i elastycznie reagować na potrzeby rynków poza Japonią,  
w filiach SMC na całym świecie powstały również zakłady produkcyjne.

Fabryka Shimotsuma 
(Prefektura Ibaraki)

Druga fabryka Shimotsuma (nazwa wstępna)
Planowane rozpoczęcie produkcji w 2022 roku.

Fabryka Tono  
(Prefektura Iwate)

Fabryka Kamaishi 
(Prefektura Iwate)

Fabryka Kamaishi  
(Prefektura Ibaraki)

Krajowe zakłady produkcyjne (Japonia)1

Fabryka Soka  
(Prefektura Saitama)

Fabryka Yamatsuri 
(Prefektura Fukushima)

Globalna sieć zakładów produkcyjnych, zapewniających 
stabilne i nieprzerwane dostawy produktów wysokiej jakości

Dział produkcji PCB
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Wielka Brytania
rosja

Niemcy
Czechy

Włochy Chiny
Indie

Singapur

Japonia

Wietnam
Korea

Australia
RPA

USA

Meksyk

Brazylia

Pozostałe zagraniczne zakłady produkcyjne3

Krajowe zakłady 
produkcyjne (Japonia)1 Kluczowe zagraniczne 

zakłady produkcyjne2 Pozostałe zagraniczne 
zakłady produkcyjne3

Ameryka Płn. i Płd.

Europa i Afryka

Azja i Oceania

Kluczowe zagraniczne zakłady produkcyjne2

Zakłady produkcyjne w 29 krajach 
i regionach

13 w krajach/regionach Azji i Oceanii
(m.in. Japonia, Chiny, Korea, Singapur, Indie)

11 w Europie i Afryce
(m.in. Niemcy, Anglia, Francja, Hiszpania, Czechy)

5 w Ameryce Północnej, Łacińskiej 
i Południowej
(m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia)

Magazyny dystrybucyjne:
w 4 krajach
(Stany Zjednoczone, Belgia, Chiny i Korea)

Stany Zjednoczone

Australia Korea Płd.

Singapur
Tajlandia
Tajwan
Chiny (Guangzhou)
Nowa Zelandia

Filipiny
Hong Kong
Malezja

Włochy Rosja

Austria
Szwajcaria
Szwecja
Hiszpania
Turcja
Finlandia
Francja
RPA

Niemcy

Meksyk

Argentyna
Chile

Wielka Brytania

Brazylia

Fabryka Chiny Fabryka Singapur Fabryka Indie Fabryka Wietnam

Fabryka Czechy

Plan Ciągłości Biznesowej firmy SMC
Globalna sieć zakładów produkcyjnych, zapewniających stabilne i nieprzerwane dostawy produktów wysokiej jakości
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CTC

UTC

ETC

GTC JTC

Europejskie Centrum 
Techniczne (Wielka Brytania)

Japońskie Centrum Techniczne 

Centrum Techniczne 
w NiemczechETCETC

JTCJTC

MUtworzenie globalnej sieci technicznej
Centra techniczne, które powstały w Japonii, USA, Europie oraz Chinach, zapewniają precyzyjną i szybką reakcję na wy-
zwania, przed którymi stają nasi klienci na całym świecie. Dzięki naszej silnej globalnej sieci inżynieryjnej, opartej na wymia-
nie informacji między centrami technicznymi, byliśmy w stanie wprowadzić Plan Ciągłości Biznesowej na wypadek wystą-
pienia sytuacji awaryjnej. Dzięki temu możemy zapewnić jednakowe wsparcie techniczne w dowolnym miejscu na świecie.

System kopii zapasowych o zasięgu światowym
Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych systemów kopii zapasowych, tak aby w razie nagłych wypadków 
(katastrofy, pandemii itp.) możliwe było kontynuowanie działań z domu, przez połączenia satelitarne i z zagranicznych 
centrów technicznych.
MKopia zapasowa danych systemowych
Dzięki wsparciu naszych centrów danych jesteśmy w stanie dodatkowo zabezpieczyć cały system kopii zapasowych 
danych (CAD, dane rysunkowe, dane techniczne itp.).
MPrzejęcie aktywności japońskiego centrum technicznego (JTC)
Umożliwia centrom technicznym, znajdującym się poza Japonią, przejęcie wszystkich funkcji centrum JTC w sytuacji 
awaryjnej (kontynuacja rozwoju produktów i wsparcie techniczne)

GTCGTC

Globalna sieć inżynierska firmy SMC
Dział techniczny PCB
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CTC

UTC

ETC

GTC JTC

Centrum Techniczne 
w Chinach 

Centrum Techniczne 
w USA CTCCTC UTCUTC

1700 
pracowników 
inżynieryjno-
technicznych

Plan Ciągłości Biznesowej firmy SMC
Globalna sieć inżynierska firmy SMC

Japońskie Centrum Techniczne



13

Szanghaj
Hong Kong
Singapur

Tokio
Osaka

Sydney

Azja

Japonia

Oceania

Europa

CENTRUM DANYCH

CENTRUM DANYCH

CENTRUM DANYCH
CENTRUM DANYCH

Włochy
Niemcy

Globalna sieć sprzedaży
Dział techniczny PCB

MSieć sprzedaży w 83 krajach i regionach jest obsługiwana przez 8700 pracowników.
Dzięki naszej zagranicznej sieci firma SMC zdobyła solidną reputację wiarygodnej, międzynarodowej marki, a jej udział w rynku  
globalnym wynosi 3 7 % i stale dążymy do jego wzrostu. Chcemy spełnić życzenia każdego z naszych klientów. Mamy nadzieję, że 
dzięki zwiększeniu liczby punktów sprzedaży oraz stanu naszej kadry będziemy mogli stale przewyższać oczekiwania naszych 
klientów na całym świecie.

M  Zarządzanie danymi klientów poprzez moduł Sales Connect (CRM)
Informacje o klientach ze wszystkich krajów są zarządzane za pomocą systemu CRM.
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Chicago
Dallas

San Paulo

Ameryka 
Płn.

Ameryka 
Płd.

CENTRUM DANYCH

CENTRUM DANYCH

Plan Ciągłości Biznesowej firmy SMC
Globalna sieć sprzedaży

Wprowadzenie do materiałów firmy SMC dotyczących kwestii bezpieczeństwa, 31 marca 2022

Nasz system zarządzania zostanie wzmocniony, aby nasi klienci mogli być pewni,  
że ich newralgiczne dane są bezpieczne. 

M    Wzmocnione bezpieczeństwo informacji dzięki ujednoliconej infrastrukturze,  
utrzymywanej na całym świecie.
(serwery, zapory Firewall, urządzenia sieciowe, komputery PC, oprogramowanie zabezpieczające)

M   Zapobieganie cyberatakom, automatyczne wykrywanie zagrożenia  
i wzmocnienie systemu monitorowania.

M   Stworzenie centrów danych umożliwia szybkie przywracanie∗1 danych  
po wystąpieniu awarii. 
••            Wdrożenie silnych procedur bezpieczeństwa w kilku zunifikowanych centrach danych.
••          Budujemy najnowocześniejszy system odzyskiwania danych po awarii, aby wykrywać i podejmować  

środki zaradcze przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusów i ataków cybernetycznych.
    System będzie stale monitorował pojawienie się złośliwego oprogramowania i ataków hakerskich.  

W przypadku wykrycia infekcji system w krótkim czasie odzyskuje sprawność, dzięki zastosowaniu redundancji.
••           Wykorzystując chmurę CTI, zapewnimy ciągłość i niezawodność działania, np. przy przejściu z pracy 

stacjonarnej na zdalną. 
••            Informacje zamówieniowe są synchronizowane między centrami danych w Azji, Ameryce Północnej i Południowej, 

Oceanii i Europie. 

∗1   Termin „przywracanie sprawności systemu po awarii” odnosi się do planu przygotowania na wypadek awarii, który ma na celu szybkie 
przywrócenie sprawności systemu i jego naprawę po krytycznej awarii, spowodowanej klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, 
tsunami, lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka – terroryzmem, nieuprawnionymi włamaniami itp. Plan zapewnia szybkie 
przywrócenie pełnej funkcjonalności, skrócenie przestojów do minimum oraz maksymalną wydajność. 
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W każdej fabryce 
zainstalowane są 
telefony satelitarne, 
zapewniające 
połączenie w sytuacji 
awaryjnej.

Dwie linie równoległe

W każdym zakładzie produk-
cyjnym zainstalowane są duże 
agregaty prądotwórcze 
(o mocy wystarczającej do 
zapewnienia zasilania przez 
2 dni przy 80-procentowym 
poziomie roboczym).

M  Środki zabezpieczające urządzenia 
przed przewróceniem się

M  Środki zabezpieczające przed spadaniem sprzętu i materiałów produkcyjnych

••        Magazyn zapasów na sytuacje awaryjne

••            Zmiana układu

Infrastruktura1

Zapasy awaryjne: inspekcje okresowe magazynu, mające potwierdzić dostępność 
3-dniowego zapasu żywności.

3

Środki zapobiegające przewróceniu się lub upadkowi sprzętu lub materiałów produkcyjnych4

Układ komunikacyjny widziany w sposób ciągły (brak ślepych zaułków)
W normalnych okolicznościach: skuteczność we wczesnym wykrywaniu problemów, 
W sytuacjach awaryjnych: poszerzona droga transportowa umożliwia szybką ewakuację

2

Progi gumoweZabezpieczenie 
wspornikami

Zabezpieczenie 
linką

••        Łatwiejsze odnajdywanie rannych pracowników i ulepszone drogi ewakuacyjne

Głowna droga transportowa

Odstęp: 1 600 mm

Odstępy pomiędzy liniami

800 mm

Przed tzw. wielkim trzęsieniem ziemi w 2011 roku we wschodniej Japonii, w rejonie Kamaishi 
wystąpiły trzy trzęsienia ziemi o magnitudzie 7. Z tego powodu jeszcze przed katastrofą wdrożono 
środki zaradcze, usunięto problemy i przeprowadzono szkolenia w zakresie zapobiegania skutkom 
katastrof, co pozwoliło zminimalizować szkody oraz szybko przywrócić produkcję (produkcja została 
wznowiona 8 dni po trzęsieniu ziemi).

••          Urządzenia o dużych gabarytach 
mocowane za pomocą wsporników

••          Środki zapobiegające spadaniu 
przedmiotów z półek

••        Zabezpieczenie linką

Odpowiedź na trzęsienie ziemi w Tōhoku: fabryka Kamaishi
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Kraj Nazwa fabryki
i umiejscowienie

Odporność 
sejsmiczna

Szacunkowa 
intensywność 

sejsmiczna

Ryzyko 
upłynniania

Wys. nad 
poziomem 
morza (m)

Ryzyko przerw 
w dostawie 

prądu∗1

Procesy, w których 
istnieje ryzyko przerwy 

w dostawie prądu

Japonia

Soka 1. i 2. fabryka
(Prefektura Saitama)

Silne 6 do 7∗2

Słabe 6∗2

Lekko wysokie 5

Nie Nie

Tsukuba 1. i 2. fabryka
(Prefektura Ibaraki)

Nie

19

3. Fabryka Tsukuba
(Prefektura Ibaraki)

9.8

1. Fabryka Kamaishi
(Prefektura Iwate)

12

1. Fabryka Yamatsuri
(Prefektura Fukushima)

158

Fabryka Tono
(Prefektura Iwate)

Silne 5∗2 360

Fabryka Shimotsuma
(Prefektura Ibaraki)

Słabe 6∗2

28

◇  Japońskie Centrum 
Techniczne
(Prefektura Ibaraki)

16

◇  Siedziba główna
(Tokio)

Lekko wysokie 5

Chiny
Chiny, fabryki 1. do 4.
(Pekin)

Stopień 8 — Nie 28 Nie Nie

Singapur
Fabryka Singapur
(Jurong)

Nie Nie Nie 4.5 Tak
Formowanie, 

powlekanie i procesy 
termiczne

Indie
Fabryka Indie
(Noida)

Normy Zone 4 Normy Zone 4/IS 
(MSKVIII) Nie 200 Tak Obróbka, montaż 

i operacje logistyczne

Wietnam
Fabryka Wietnam
(Ho Chi Minh)

Zgodnie z 
miejscowymi normami 

sejsmicznymi.
Siła sejsmiczna 

o wartości 0,0374

Nie Nie 40 Nie Nie

Czechy
Fabryka Czechy
(Vyškov)

3 do 4 Nie Nie 254 Tak Obróbka, montaż 
i operacje logistyczne

Stany 
Zjednoczone

U.S. Fabryka 
(Indiana)

Normy B Normy B Normy C/D 
wg NEHRP 236

Z agregatem / 
zasilaniem 
awaryjnym

Nie

Korea Płd.
Fabryka Korea
(Daejeon)

Normy dla natężeń 
sejsmicznych 6∗2

Normy dla natężeń 
sejsmicznych 6∗2 Nie 36 Tak Obróbka, montaż 

i operacje logistyczne

Zakłady produkcyjne (produkcja na dużą skalę)   MProdukcja na rynek krajowy
Inne ośrodki
 Własne agregaty prądotwórcze eliminują ryzyko przerw w dostawie prądu.
 Japońska skala intensywności sejsmicznej

Japońska skala intensywności sejsmicznej
3 Odczuwane przez większość osób znajdujących się w budynkach i przez niektórych podczas chodzenia na zewnątrz. Wiele osób budzi się ze snu.

4 Większość osób jest przestraszonych. Odczuwane przez większość osób podczas chodzenia na zewnątrz. Większość osób budzi się ze snu.

5 słabe Wiele osób jest na tyle przestraszonych, że odczuwa potrzebę trzymania się czegoś stabilnego.

5 silne Wiele osób ma trudności z poruszaniem się. Chodzenie jest dość trudne, jeśli nie trzyma się czegoś stabilnego.

6 słabe Drgania utrudniają utrzymanie pozycji stojącej.

6 silne i 7 Niemożliwe jest utrzymanie pozycji stojącej, konieczność czołgania się. Ludzie mogą być wyrzucani w powietrze.

Wytrzymałość obiektów budowlanych na klęski żywiołowe

M   
◇
∗1
∗2
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021, JAPONIA
Tel.: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgia  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bułgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Chorwacja  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czechy  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Dania  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@info@smcee.ee
Finlandia  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
Francja  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Niemcy  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Grecja  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Węgry +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Irlandia  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Włochy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Łotwa  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Litwa +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Holandia  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norwegia  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Polska  +48 22 344 40 00  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugalia  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Rumunia  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Rosja  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Słowacja  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Słowenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Hiszpania  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Szwecja  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Szwajcaria  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turcja  +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

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


