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The Olympic Technological Evolution
Driven by Atos’ innovative solutions throughout the years
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Kedy to začalo?

S digitálnou dvojčkou sa vytvára priestor na nápady na zlepšenie
návrhu, zvýšenie efektivity alebo dokonca odhalenie problémov

skôr, ako sa stanú reálnym produktom

2002, Michael Grieves



Inteligentná dvojička v poľnohospodárstve ?

Realita ? Fikcia?  Realita!

Digitálne dvojčatá sú nevyhnutné vo vysoko hodnotných
výrobných procesoch poľnohospodárstva, v výrobe čerstvých

potravín, produkcii vysokohodnotných hospodárských zvierat ….

Digitálna
platforma v
prospech celého
poľnohospodársk
eho ekosystému
od ATOS



Digitalne dvojča vo farmácii...
Od Atos



Inteligentná nemocnica
Chceme veci meniť ....

?
Zákazníci

Poskytovatelia 
služieb



Za všetkým sú procesy !
Chcete transformovať?, Pozrite si procesy !



Digitálna dvojička vs. BIM
Vnímajme rozdiely !

Definície

BIM – Metodológia BIM (Building Information Modeling) zahŕňa vytváranie a správu digitálnych
reprezentácií estetických a funkčných atribútov miest.

Digitálne dvojčatá – Pojem „Digitálne dvojča“ sa vzťahuje na digitálnu reprezentáciu fyzických aktív, 
procesov a systémov, ako aj ich dynamiku.

Funkcie

BIM – BIM je navrhnutý tak, aby uľahčil spoluprácu a vizualizáciu počas fáz návrhu a výstavby a tiež slúži
ako digitálna databáza po dokončení projektu.

Digitálne dvojičky – Digitálne dvojičky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.
.



Digitálna dvojička vs. BIM
Detaily !

BIM

IBM sa zameriava na objekty, informácie a nástroje.

Udržuje databázu funkčných a fyzických atribútov
komponentov.

Hodnotenie rizík a projektový manažment.

BIM nie je navrhnutý pre prevádzkové reakcie v 
reálnom čase. 

BIM obhajuje reaktívne opatrenia

Presnosť a úplnosť možno len pochopiť; preto nie
je možné predpovedať.

Digitálne dvojča 

Digitálne dvojča sa zameriava na ľudí, procesy a 
správanie.

Spravuje databázu aktivít v reálnom čase.

Zabraňuje nebezpečným situáciám a stratám
predvídaním potenciálnych porúch.

Digitálne dvojča sa zameriava na dáta v reálnom
čase, poskytuje vám rozsiahly obraz o štruktúre v 
reálnom čase, a tým podporuje proaktívne opatrenia.

Predvída informácie, ako sú predpovede počasia, 
dopyt po energii atď.



Atos je lídrom v digitálnej transformácii organizácii

Kedy ste úspešný?A Digital Transformation 

program is NOT an IT-

program



Od BIM k Digitálnemu dvočaťu

Riaďte sa svojimi princípmi!



Od BIM k Digitálnemu dvočaťu
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We relay results and data 
to the world in real-time
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