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WIZJA IoT

Bezpieczeństwo

Partner technologiczny

przedsiębiorstw 
zdobyło od 20 

do 50 punktów w 
ramach wskaźnika, 

wykorzystują one 
połowę potencjału w 
zakresie użytkowania 

danych z różnych 
źródeł

zdobyło ponad  75 punktów w 
ramach wskaźnika, można je 
określić mianem „Inteligentnych 
Przedsiębiorstw”

jest w trakcie realizacji działań 
przybliżających je do miana 
Inteligentnego Przedsiębiorstwa, 
zdobyły one od 50 do 75 
punktów 

O tyle wzrosły od 2018 r. średnie wydatki 
przedsiębiorstw w rozwiązania IoT. W 2019 roku 
kształtowały się one na poziomie 6,4 mln USD

ma konkretną wizję IoT i realizuje plany 
związane z wykorzystaniem tej technologii  

przedsiębiorstw monitoruje bezpieczeństwo swoich 
rozwiązań IoT oraz stosuje odpowiednie standardy w celu 
zapewnienia spójności systemów i poufności danych

ma proaktywne podejście do bezpieczeństwa IT i 
zarządzania siecią

respondentów deklaruje 
współpracę ze 
strategicznymi partnerami 
w celu wdrożenia planów 
IoT

współpracuje z jednym 
partnerem strategicznym, 

który kompleksowo 
zarządza ich inteligentnym 

rozwiązaniem 

Ankieta internetowa została przeprowadzona w terminie 12 sierpnia – 18 września 2019 r. wśród 
przedstawicieli przedsiębiorstw z takich branż i sektorów jak służba zdrowia, sektor produkcyjny, handel 
detaliczny oraz transport i logistyka. Wzięło w niej łącznie udział 950 osób decyzyjnych w obszarze IT z 
dziewięciu krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Meksyku, Brazylii, Chin, Indii i Japonii. 
Pobierz pełną wersję raportu:  Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa.

ZEBRA i stylizowany wizerunek głowy Zebry są znakami towarowymi należącymi do Zebra Technologies 
Corporation, zarejestrowanymi w wielu krajach na całym świecie. Wszystkie inne znaki towarowe są 
własnością ich właścicieli. ©2019 Zebra Technologies Corporation oraz/lub jej oddziały. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Stale Regularnie

            firm przewiduje 
wzrost wydatków w tym 
zakresie w przeciągu od 
roku do dwóch lat

Połowa ankietowanych 
przedsiębiorstw spodziewa 
się wzrostu inwestycji w IoT 
na poziomie  

            wdraża IoT w skali 
całej firmy

            pozostałych respondentów 
planuje wdrożyć IoT w skali całej 
firmy w przyszłości
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Jak bardzo inteligentne jest Twoje 

przedsiębiorstwo?
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Więcej informacji o rozwiązaniach umożliwiających budowę 
inteligentnego przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie 

www.zebra.com


