
Ostatnie badanie Cisco pokazuje, że osoby odpowiedzialne w 
ankietowanych firmach za podejmowanie kluczowych decyzji 
biznesowych, uznały za nieudane 75% projektów IIoT (Przemysłowy 
Internet Rzeczy), samodzielnie przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe. Firmy, chcące wdrożyć IIoT bez wsparcia zewnętrznego 
dostawcy technologii, powinny wyciągnąć wnioski z tych porażek.

IIoT to technologia transformacji, która wymaga strategicznego, eksperckiego 
podejścia. Wewnątrzfirmowe rozwiązania IIoT generują znaczące problemy, z 
którymi muszą się mierzyć przedsiębiorstwa przemysłowe. Prowadzi to do straty 
czasu, strat finansowych i zmniejszenia konkurencyjności tych firm. 

Tworzenie wewnątrzfirmowych rozwiązań IIoT ogranicza 
możliwości rozwoju i innowacji w kontekście wartości całego 
przedsiębiorstwa. Firmy odchodzą od formuły samodzielnego 
działania we wszystkich sferach i skłaniają sie obecnie ku 
współpracy i partnerstwu, które umożliwiają wspólne 
rozwiązywanie problemów. Dzięki takiemu podejściu, firmy mogą 
czerpać korzyści z najlepszych na rynku i komplementarnych 
technologii, zasobów oraz wiedzy ekspertów IIoT. 

Na wymagającym rynku przemysłowego IoT dostawcy 
muszą oferować rozwiązania, których funkcjonalności 
odpowiadają na potrzeby związane z typem działalności 
danej firmy i jednocześnie są dostosowane do wymogów IT. 
Często osiągnięcie równowagi między wymaganiami OT i IT 
jest uzależnione od partnerstwa między dwoma lub więcej 
dostawcami technologii.

Nakłady na rozwiązania wewnętrzne są znacznie większe, niż w 
przypadku skorzystania ze wsparcia dostawcy zewnętrznego. 
Całkowity koszt wdrożenia własnego rozwiązania IIoT może być 
nawet do 4 razy wyższy.
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Dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest zatrudnienie 
najlepszych w swojej klasie specjalistów w zakresie cyfryzacji. Firmy 
są też podatne na utratę wykwalifikowanej kadry w związku z 
rotacją personelu. Jest to szczególnie dotkliwe w trakcie realizacji 
projektu tak skomplikowanego, jak budowanie IIoT, którego 
kluczowymi elementami są wiedza i doświadczenie.

Zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania w USA 
przekracza podaż o 35 000 stanowisk. Prognozuje się, że do 
roku 2022 będzie ono nadal rosło o ponad 20% rocznie.
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Wewnętrzne rozwiązania IIoT wymagają czasochłonnych 
wdrożeń i przez to realizacja celów biznesowych jest opóźniona. 
W związku ze złożonością i wyzwaniami, jakie niesie za sobą 
technologia IIoT, wdrożenie rozwiązań wewnętrznych ciągnie się 
w nieskończoność, nie przynosząc oczekiwanego ROI.

Pobierz Build vs. Buy for Industrial IoT Solutions: A 
Guide for Business Decision Makers i zapoznaj 
sie z informacjami, które pomogą wybrać 
odpowiednią ścieżkę implementacji IIoT w 
Twojej firmie.

Microsoft i PTC łączą bezpieczeństwo, skalowalność i funkcjonalności platformy Azure z wiodącymi na rynku rozwiązaniami 
przemysłowego IoT ThingWorx, aby przyspieszyć cyfrową transformację przedsiębiorstw. Od produkcji i łańcucha dostaw, aż po 
marketing, obsługę klienta i pracę inżynierów,  kooperacja ta umożliwia płynne, bezpieczne tworzenie rozwiązań IIoT, 
pozwalające błyskawicznie generować zyski j i otwierające przed przedsiębiorstwami przemysłowymi nowe możliwości rozwoju.

Globalne badanie McKinsey & Company wskazało, że światowi 
liderzy produkcji uważają, iż dwa kluczowe czynniki hamujące 
przejście z etapu pilotowego do uruchomienia IIoT, są związane ze 
skalowalnością. Rozwiązania wewnątrzfirmowe pogłębiają ten 
problem, ponieważ ich koszty przekraczają budżet, a wymagania 
związane z wdrożeniem przewyższają możliwości firm.

Brak zasobów / wiedzy

Wysoki koszt
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RZECZYWISTY KOSZT IIoT PRZEZ 5 LAT:
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https://www.ptc.com/en/resources/IIoT/ebook/Build-vs-Buy-Industrial-IoT-Implementation



