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VÍC NEŽ 20 LET OPRAVDU RELEVANTNÍCH ZKUŠENOSTÍ
Stačí jen, když jsem
připojený k internetu, že?
Je to tak. Přesně jste popsal,
jak funguje „internet věcí“, či
„Internet of Things“. Celé je
to možné díky využití nových
bezdrátových sítí, které byly
postaveny pro podporu zařízení pracujících v internetu
věcí. V tomto konkrétním případě může díky novým technologiím výrobce, distributor
nebo příjemce sledovat teplotu zásilky již od vyskladnění
z farmaceutické společnosti,
přes případné mezisklady až
k lékaři, který daný lék nebo
vakcínu aplikuje. Vše je k dispozici v reálném čase a mimo
informací o teplotě mohou být
získány i informace například
o vlhkosti nebo o poloze zásilky.

Moderní technologie mění
naše životy. Dnešní smutná doba
pro ně nachází nová uplatnění
Třeba zdravotnictví je odvětví, do kterého moderní technologie vstupují velice razantně. O tom není pochyb. Nejde jen o videohovory
s lékaři, ale o technologie jako jsou vzdálený monitoring pacientů, 3D tisk, robotika či rozšířená realita. Existují však i oblasti, o kterých se mnoho nepíše ani nemluví, jelikož se týkají spíše zázemí našich zdravotníků a procesů, o kterých pacient ani neví, že je zdravotnický personál zajišťuje, říká Václav Kožený, ředitel společnosti Sensority.
Lékaři, sestřičky
a všichni zdravotníci
jsou v našich očích těmi
největšími hrdiny. Jak jim
lze s pomocí technologií
alespoň trochu jejich
práci ulehčit?
Jsou skvělí, hluboce se před
nimi skláním! Jestliže technologie využijeme, jak jen to bude
možné, podaří se nám snížit zatížení zdravotnického personálu o aktivity, které přímo nesouvisející s péčí o pacienty. Náš
přínos se zaměřuje na transport
a na skladování vakcín při velice
nízkých teplotách, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Při
současném nedostatku očkovacích látek proti onemocnění
Covid-19, je právě tento proces
naprosto zásadní.

ColdSense monitoruje
teplotu prostředí, s externí
sondou zvládne teplotu až
-200 °C. Je plně mobilní,
data jsou ihned online k dispozici. V případě překročení
uživatelsky nastavených
limitů vyšle prostřednictvím
aplikace alarm.

Je mi jasné, že ten,
kdo přepravuje nebo
uchovává léčiva
citlivá na teplotu, je
musí uchovávat ve
vyhovujících teplotních
podmínkách. Jak je tento
proces nastaven?
Státní ústav pro kontrolu
léčiv (SÚKL) pečlivě dohlíží
a povinně vyžaduje pravidelné odečty teploty v lednicích
i mrazících boxech, kde se
taková léčiva skladují. Pozdní odhalení selhání zařízení
by mohlo způsobit značné
škody, a to nejen finanční.
V sázce by bylo pochopitelně zdraví občanů, což se samozřejmě ani zdaleka netýká
jen vakcín proti zuřící pandemii.

Jak konkrétně chráníte
systém, jehož selhání
by mohlo mít nedozírné
následky?
Naše společnost se zabývá
řešeními v oblasti automatizace procesů a jedním z nich
je právě dohled nad teplotním řetězcem ve zdravotnictví. Celé řešení bylo vyvinuto
s cílem minimalizovat manuální činnosti zdravotnického
personálu, zvýšit bezpečnost
uskladněných léčiv častějším
a bezzásahovým způsobem
kontroly. V neposlední řadě
umožnit měření v kterékoli
části distribučního řetězce.
Pro mě, pro laika, je
to stále ještě příliš
abstraktní, jak konkrétně
to vše funguje?
Naše řešení se skládá z malého bezdrátového zařízení,
které je umístěno v chladicím
boxu, a v nastavitelných intervalech měří teplotu. Naměřená
data posílá přes bezdrátovou
síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve
webové aplikaci. Pokud se teplota dostane mino nastavené
rozmezí, které určil výrobce či
konkrétní uživatel, vybraní uživatelé jsou upozorněni pomocí
SMS nebo e-mailu a mohou tak
nastalou situaci okamžitě řešit.
Všechna naše zařízení jsou kalibrována a pracují na baterie
s výdrží několika let.
To znamená, že mám-li
vaši aplikaci, můžu
problém řešit a vyřešit,
ať už jsem kdekoliv.
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nou se tak možná stane, je to
ale stále spíš hudba budoucnosti.
A jaká jsou tedy rychlá
řešení?
Nevěřím na rychlá řešení,
tím méně v odpadovém hospodářství. Je to spíše o procesu, o jeho dobrém nastavení.
Stejně jako zdravotníkům, tak
i městům a svozovým firmám
může pomoci technologie fungující na bázi internetu věcí.
Jak to funguje v tomto
případě?
V podstatě podobně. I tyto
technologie fungují na bázi
bezdrátových čidel s výdrží
několika let, které s pomocí
k tomu učených přenosových
sítí předávají naměřená data do
centrálního úložiště. Data jsou
dále zpracována a následně pomáhají k efektivnějšímu plánování svozů. Například tím, že
dokážou reagovat na změny,
jako je přesun lidí z kanceláří
do domácích pracovišť a případně zase zpátky.

Je-li dnešní doba alespoň
k něčemu prospěšná, tak
pro diskuzi, jak mohou
firmy nově využít
svých kompetencí
a třeba právě internet
věcí přesměrovat pro
intervenci do oblastí,
kterým jste jsme
tolik pozornosti
v „normálních“ časech
nevěnovali. Souhlasíte?
Plně souhlasím! Řešíme
třeba enormní nárůst komunálního odpadu, to je další
pandemická daň. Na obyvatele
měst a obcí se ale nikdo zlobit
nemůže. Do restaurací nemo- DistSense měří vzdálenost
hou, potravinami je v mnohem na bázi infračerveného lasevětší míře zásobují rozvážkové ru. Pět let bude bez údržby
firmy, které obalovými nádo- sledovat, jak se mění naplbami nešetří. Lidé jsou více nění kontejnerů, podzemdoma a zejména v okrajových ních odpadních nádob nebo
částech měst je situace skoro nádob na odpadní tekutiny.
neúnosná.
Technologie fungující na bázi
internetu věcí třeba dokážou Kde v tomto procesu
ulevit městům a svozovým fir- resp. v jeho správném
mám.
nastavení vidíte ten
hlavní benefit?
No, třídit odpady jsme
Když se vše chytí za správný
si zvykli a začali jsme
konec, zvýší se motivace jedi nosit vlastní tašky
notlivých domácností a firem
do obchodu, ale chodit
ke změně v přístupu k tvorbě
tam s nádobou na rýži
odpadů a vzroste i poměr vynebo mouku, zajít si pro tříděného odpadu určeného
oběd do kastrůlku, či
k recyklaci. To je ten cíl i hlavní
se snažit najít opraváře
benefit.
na elektronického
budíka za pár stovek,
Děkuji za rozhovor
to už asi není úplně
a nechť je pro nás
pravděpodobné, že?
internet věcí zdrojem
To asi ne, přesto si ale stále inspirace, poučení
více lidí uvědomuje neudrži- a hlavně smysluplného
telnost současného systému. využití.
Věda a technika zmohou sice
leccos, nelze ale spoléhat na
to, že vše udělají bez naše- PRAHA
ho přičinění, třeba že odpad
rozloží na něco, co už nebude OD ALEŠE POSPÍŠILA
nikomu a ničemu vadit. Jed-

Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA
Ředitel společnosti Sensority. Firma je úspěšný start-up,
který se zabývá vývojem IOT zařízení pro chytrá města i pro
Průmysl 4.0. Například její čidla používají města a svozové
společnosti napříč Evropskou unií.

Zaujal vás příběh Sensority? I vy máte svůj příběh, sdílejte
ho s námi! Vytváříme úspěšné značky a zdárně rozvíjíme
ty zavedené! Již více než 20 let! Obraťte se na nás!

www.adhog.eu

