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Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 60300-3-12:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Úspěšné provozní nasazení objektu do značné míry závisí na efektivním získávání (akvizici)
a managementu logistické podpory za účelem dosažení a udržení požadovaných úrovní ukazatelů
výkonnosti a uspokojení zákazníka v celém životním cyklu objektu.

Do logistické podpory se zahrnují činnosti a zdroje nutné k tomu, aby byl povolen provoz a udržování
objektu (hardwaru i softwaru) v provozu. Logistická podpora zahrnuje údržbu, pracovní síly
a pracovníky, výcvik/školení, náhradní díly, technickou dokumentaci, balení, manipulaci, skladování



a přepravu, zdroje logistické podpory a vypořádání (likvidaci). Ve většině případů se podpora
(zajištění) údržby považuje za synonymum logistické podpory. Do logistické podpory se zahrnují též
provozní úkoly, ale rozdíl mezi provozními a údržbářskými úkoly kolísá podle průmyslového odvětví
a individuálních praktik.

Náklady na logistickou podporu značnou měrou přispívají k nákladům životního cyklu (LCC – Life cycle
costing) objektu a stále více zákazníků se rozhoduje o nákupu spíše na základě nákladů životního
cyklu než na základě samotné počáteční nákupní ceny. Záležitosti týkající se logistické podpory
mohou mít tudíž velký dopad na prodej objektu tím, že zajišťují, aby mohl být objekt provozován
a podporován s přijatelnými náklady a aby všechny zdroje nezbytné k plné podpoře objektu byly
poskytovány tak, aby objekt splňoval požadavky zákazníka.

Kvantifikace nákladů na logistickou podporu umožňuje výrobci stanovit prvky nákladů na logistickou
podporu a vyhodnotit důsledky pro záruky. To poskytuje příležitost ke sníženi rizika a umožňuje, aby
byly náklady na logistickou podporu nastaveny na konkurenceschopnou úroveň.

Integrovaná logistická podpora (ILS – Integrated Logistic Support) je metoda managementu, jejíž
pomocí mohou být všechny služby logistické podpory požadované zákazníkem sestaveny
strukturovaným způsobem a v souladu s daným objektem. ILS se má používat k zajištění, aby závažné
záležitosti týkající se podporovatelnosti ovlivňovaly koncepci a návrh objektu, a k zajištění, aby
opatření pro logistickou podporu byla v souladu s návrhem po celou dobu života objektu.

Úspěšné použití ILS poskytuje zpravidla řadu přínosů pro zákazníka i pro dodavatele. U zákazníka je
přínosem zvýšené uspokojení, nižší náklady na logistickou podporu, větší pohotovost a nižší náklady
životního cyklu. U dodavatele se mezi přínosy mohou zahrnout nižší náklady na logistickou podporu
a lepší a prodejnější objekt s menším počtem modifikací v důsledku nedostatků v podporovatelnosti.

V této části normy IEC 60300 je poskytován návod pro minimální rozsah činností nutných k praktické
realizaci efektivního systému managementu ILS u širokého okruhu komerčních dodavatelů.

1 Předmět normy

Tato část IEC 60300 je pokyn k použití pro vybudování a zavedení systému managementu
integrované logistické podpory (ILS).

Tato norma je určena pro využití širokým okruhem dodavatelů (včetně velkých a malých společností),
kteří si přejí nabízet konkurenceschopný a kvalitní objekt, jenž je optimalizován pro kupující
a dodavatele pro celý životní cyklus objektu.

Obsahuje také obvyklé postupy a analýzy logistických dat, které souvisejí s ILS.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


