
Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme! 

Divize společnosti Comfis s.r.o. 

Hradišťská 857 

687 08 Buchlovice 

 

Kontakt: 

polasek@smart4factory.cz 

Tel: +420 572 411 942 

Mob: +420 702 266 899  

Využití 
• digitální shopfloor management 

• rychlé schůzky 

• odměňování zaměstnanců 

• zálohování dat 

• jednotný a přehledný informační KPI portál  

• klíčové ukazatele výkonnosti na jednom místě 

• důvěryhodný zdroj aktuálních dat 

• reporty a podklady vždy po ruce 

Co získáte 

Součást řešení 
• revize stávajících a konstrukce nových reportů  

• napojení strojů, zařízení a datových zdrojů napříč organizací 

• zajištění sběru a zpracování dat 

Sběr dat a přehledné online 
vizualizace  pro každou situaci 

www.smart4factory.cz 



Chcete využít Vy nebo Vaši lidé co nejvíce možnosti Průmyslu 4.0? 

• „Chtěl bych jen zjistit víc o tom “…“, jestli mě to vůbec zajímá.“ 

• „Nevíme, jestli je to pro nás vhodné…“ 

• „Hodila by se nám inspirace, jak to chodí jinde.“ 

• „A šlo by nějak udělat, aby šlo “…“ nebo něco takového?“ 

• „Nemáme na to lidi, ale rádi bychom to zkusili.“ 

Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme! 

Kontakt: 

polasek@smart4factory.cz 

Tel:    +420 572  411  942 

Mob: +420 702 266 899  

www.smart4factory.cz 

Divize společnosti Comfis s.r.o. 

Hradišťská 857 

687 08 Buchlovice 

 

www.comfis.cz 

Strávili jsme dost času v 

podnicích jako je ten Váš a 

možná i několika větších. 

Máme respekt ke každému, 

komu se podařilo vybudo-

vat fungující business. Ne-

musíte mít závratný obrat 

ani stovky kompetentních 

zaměstnanců, aby se Vám 

fungovalo lépe. 

Není nutné si hned pořizo-

vat roboty a zavádět kom-

plexní informační sys-

témy, abyste mohli věci 

zlepšit. Všimli jsme si to-

tiž, že některé věci se ne-

ustále opakují nezávisle 

na oboru podnikání nebo 

velikosti podniku. 

Průmysl 4.0 nás baví a vní-

máme jej jako oblast nava-

zujících kompetencí, s kte-

rými se dá pracovat již ny-

ní. Jejich potenciál plně 

využijete při smysluplném 

propojování a využití šesti 

pilířů – proto vznikl náš 

koncept Smart4factory.  

Budeme rádi, dáte-li dů-

věru našim kolegům s 

dlouholetými zkušenost-

mi z praxe, kteří Vám 

dovedou přiblížit dostup-

ná řešení a možnosti 

pro Vaše firmy a podni-

kání. 


