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Společnost RWE Distribuční služby ve 
spolupráci s partnerem firmy SAP, společ-
ností KCT Data, implementovala systém SAP 
Workforce Management doplněný mobilní 
aplikací KCT Data mTechnician. S jeho vy-
užitím lze efektivněji rozvrhovat práci za-
městnanců v terénu. Dispečeři v každém oka-
mžiku přesně vědí, kde se který pracovník na-
chází, jaká je jeho odborná kvalifikace a jaký 
úkol právě řeší. Na místo případné poruchy 
tak mohou poslat vždy správné odborníky. 
Příslušný pracovník se o zadání pracovního 
úkolu dozví z tabletu, do kterého zároveň za-
znamenává postup své práce (obr. 1). Systém 
byl implementován v dubnu 2015 a zkušenos-
ti z prvního roku provozu ukazují, že přine-
sl výraznou úsporu času i nákladů a pomo-
hl zkrátit dobu servisních zásahů. Zvýšením 
efektivity práce RWE každoročně ušetří při-
bližně 17 000 hodin pracovní kapacity svých 
zaměstnanců. Nový systém využívá 40 dispe-
čerů a 850 terénních inspektorů RWE. Ti již 
nemusí každodenně dojíždět na pracoviště. 
Pokyny a instrukce pro nadcházející směnu 
najdou ve svém tabletu spolu s navigačními 
údaji GPS. Zaměstnanci pak posílají potvr-
zení o tom, že jsou na cestě k přidělenému 
úkolu a následně také informaci o zahájení 
nebo ukončení práce. V elektronické mapě 
na mobilním zařízení mají navíc k dispozici 
aktuální přehled všech plynárenských objek-
tů, trasy plynových přípojek a další potřebné 
údaje (obr. 2). Systém zpracovává 2 500 až 
3 000 pracovních příkazů denně, což z něj 
činí jedno z největších řešení pro plánování 
práce terénních pracovníků v Evropě. Jako 
dlouhodobý uživatel systémů SAP se společ-
nost RWE také v tomto případě rozhodla pro 

Mobilní aplikace SAP pomáhá RWE k rychlejším 
zásahům v terénu

stejného dodavatele softwaru. Nový systém 
je založený na platformě SAP Mobile Plat-
form systému SAP MRS s nativní integrací na 
systém SAP ERP. Za tento inovativní a prů-
kopnický počin v implementaci a využívání 
digitální techniky v plynárenském průmys-
lu získala společnost RWE Global Business 

Services Česká republika ocenění SAP Qua-
lity Awards v kategorii inovativních projektů. 

Od samého počátku byli do řešení projektu 
zapojení zaměstnanci RWE, kteří měli se sys-
témem pracovat. Řešitelé tak získali okamži-

tou zpětnou vazbu, co pracovní-
ci potřebují a proč. Pracovníci se 
tak mohli přímo podílet na tom, 
jak se promění jejich každoden-
ní práce. Přínosem tohoto pří-
stupu je nejen mimořádně dob-
ré přijetí změn zaměstnanci, ale 
i rychlý průběh projektu. Imple-
mentace trvala pouhých dvanáct 
měsíců. Největší přednosti nové-
ho systému vidí manažeři RWE 
v lepším plánování a optimaliza-
ci pracovních příkazů, což vede 
k vyšší efektivitě práce lidí v te-
rénu. Důsledkem omezení cest 
do centrály a optimalizace tras 
je zkrácení doby řešení problé-
mů a úspora pohonných hmot. 
Odstraněno bylo 80 % „papírové 
administrativy“. Jsou k dispozi-
ci kvalitnější údaje pro analýzu 
stavu, plánování a rozhodování 
vrcholového managementu. Te-
rénní pracovníci oceňují, že jim 
práci usnadňuje moderní techni-
ka. Vzrostla tak jejich míra spo-
kojenosti v zaměstnání. 

Příklad RWE ukazuje, jak 
digitální transformace promě-
ňuje funkci zavedených odvět-
ví průmyslu. Vždy lze najít způ-
sob, jak určitou část pracovního 

procesu „digitalizovat“ (zavést číslicové zpra-
cování dat a komunikaci) a tím ji zjednodušit 
a zefektivnit. Budoucnost patří firmám, které 
umí naplno využít výhody moderní techniky. 
Je to jeden z úspěšných kroků v trendu ozna-
čovaném jako průmysl 4.0.                        

Jaroslav Musil 

Představitelé RWE, jedné z pěti největších evropských elektrárenských a plynárenských 
společností, na tiskové konferenci 24. června 2016 představili svou mobilní aplikaci SAP, 
která jejich technikům pomáhá k rychlejším zásahům v terénu. Společnost RWE nyní vy-
užívá systém SAP Workforce Management, jenž snižuje množství tištěných pracovních 
příkazů o 80 % a společnosti tak ušetří 2,75 milionu korun ročně. 

Obr. 2. V elektronické mapě je k dispozici aktuální přehled 
všech plynárenských objektů, trasy plynových přípojek 
a další potřebné údaje

Obr. 1. Ukázka pracovního příkazu, který se pracovníkovi 
zobrazí na jeho tabletu
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y   Zastoupení značky 
Foxboro-Eckardt v ČR a SR

Oficiálním zastoupením společnosti Fox-
boro-Eckardt, významného dodavatele pro-
vozních přístrojů pro automatické řízení spoji-
tých technologických procesů, se s působností 
pro Českou republiku a Slovensko stala v roce 
2015 firma FoxControl s. r. o. Firma zajišťu-
je pro veškeré výrobky společnosti Foxboro-
-Eckardt úplnou obchodní i servisní podporu. 
Provozní přístroje značky Foxboro-Eckardt 

trvale patří ke světové špičce v oboru měřicí 
a regulační techniky. Jde o ucelenou skupinu 
zařízení vhodných pro většinu automatizačních 
úloh v průmyslu. K nosným výrobkům znač-
ky patří převodníky tlaku řady Foxboro S Se-
ries s přestavitelností 1 : 400 a pětiletou záru-
kou jako standardem, vírové průtokoměry řady 
84 Series s celoživotní zárukou na senzor pro 
teploty do 430 °C, vztlakové převodníky polo-
hy hladiny 244LD s torzní tyčí pro teploty do 
500 °C, ucelená řada regulátorů polohy (po-
zicionérů) včetně inteligentní verze SRD991 

s pokročilou diagnostikou a rovněž ucelená 
řada pneumatických přístrojů. Dále jsou na-
bízeny řady indukčních průtokoměrů, hmot-
nostních průtokoměrů, radarových hladino-
měrů, převodníků teploty, regulátorů, přístro-
jů pro měření pH a vodivosti a mnohé další. 
Dodací lhůty jsou ve většině případů krátké 
a některé přístroje jsou vedeny i skladem. 
Odborný servis je zajišťován pracovníky pro-
školenými přímo ve výrobním závodě. Další 
informace lze získat na www.foxcontrol.cz 
a také osobním kontaktem. (mk)


