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veletrhy a konference

Již čtvrtstoletí se setkávají odborníci vy-
užívající řídicí techniku Honeywell. Letos 
se toto setkání uskutečnilo v závěru října 
opět na zámku v Litomyšli. Kromě mnoha 
novinek z různých oblastí techniky proběh-
ly i prezentace struktury organizace servisu. 
Zajímavý byl také více než dvacet let starý 
film o společnosti, kde bylo k vidění i mnoho 
současných spolupracovníků, ale také zjiště-
ní, že např. tržby ze servisních služeb vzrost-
ly téměř třikrát. A se servisem spojené infor-
mace, že Honeywell je schopen podporovat 
i nejstarší možnou techniku a řídicí systémy.

Přítomné zaujal i rozbor přístupu k servi-
su, ke starostlivosti o provozovanou techni-
ku a pracovním návykům jednotlivých národ-
ností, které pokrývá servisní skupina východ. 
Česká republika a Polsko z tohoto srovnání 
vyšly velmi dobře.

Se servisem je spojeno i mnoho dalších 
aktivit, např. možnost vytvořit virtuální mo-
del přesně podle zákazníkova projektu, včet-
ně místností, jednotlivých rozváděčových 
skříní a v nich umístěných prvků. Technici 
tak mají možnost si „nanečisto“ vyzkoušet 
jednotlivé kroky servisního zásahu a údržby 
nebo si jen zopakovat pokyny a postupy pre-
ventivních aktivit.

Pan Rudi Boot se ve svých přednáškách vě-
noval nejen nové technice, ale také prosazová-
ní filozofie firmy Honeywell: procesy – tech-
nika – lidé. Jejím cílem jsou úspory spojené 
se snižováním variability jednotlivých proce-
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sů, s tím spojených posunů omezení jednotli-
vých procesů, což může vést k úsporám ener-
gií, materiálů a lidské práce, popř. ke zvýše-
ní účinnosti nebo výkonu. A na konci jsou 
vždy peníze.

K velmi sledovaným přednáškám patři-
la také ta o řešeních pro inteligentní budovy. 
Od klimatizace a vytápění přes přístupové 
systémy a zabezpečení až po osvětlení a dal-
ší prvky spojené s efektivitou provozu budo-
vy nebo komplexu budov. Vždyť tato tech-

nika a zkušenosti patří k nejstarším v histo-
rii společnosti.

Novinek bylo mnoho: služby dohledu 
a monitorování funkčnosti instalovaných sys-
témů, využití rozšířené reality, kybernetic-
ké zabezpečení a další. Však jen český tým 
společnosti Honeywell se může pochlubit 
386 člověkoroky zkušeností. To představuje 
pro zákazníky jistotu dlouhodobé spolupráce.
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Obr. 1. Prezentace byly doplněny i výstavkou produktů v zámecké chodbě

Udělejte letos skutečnou radost nejen svým blízkým! Vyberte si jeden ze skutečných dárků, který dokáže v chudých částech světa pomoci rodině 
nebo celé vesnici.

Všechny dárky naleznete na
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