Management aktiv
dle ISO 55001
Optimalizujte dostupnost a ziskovost
svých aktiv po celou dobu jejich
životnosti

Vaše výzvy

Co je Management aktiv dle ISO 55001?

V kapitálově náročných odvětvích, jako je ropný průmysl
a plynárenství, energetika, strojírenství, stavební výroba,
chemický průmysl, zdravotnictví, doprava, nemovitosti,
infrastruktura apod., má správa aktiv, včetně budov, infrastruktury a zařízení rozhodující roli pro udržení výkonnosti
a ziskovosti. Vysoce konkurenční povaha těchto odvětví
znamená, že každý nedostatek v oblasti aktiv má negativní
dopad a je nákladný. To vše se váže navíc k nákladům
vzniklým pro zajištění souladu s pracovními a environmentálními bezpečnostními předpisy.

Management aktiv je soubor koordinovaných organizačních činností určených k realizaci maximální hodnoty ze
svých aktiv. Získává potřebné znalosti a nástroje při využívání svých aktiv k dosažení zamýšleného účelu.

Je proto třeba, aby organizace vyvíjely strategie pro
management aktiv napříč odděleními, geografickými
lokalitami, zařízeními a organizačními jednotkami, které
mají široký dopad a vzájemnou provázanost. Tyto strategie
budou mít vliv na činnost provozů, projektování, výkonnost
pracovníků, produktivitu zařízení a náklady jejich životního
cyklu, což je zase hybnou silou ziskovosti. Organizace
proto nemohou význam managementu aktiv ignorovat.
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Management aktiv může organizacím pomoci dosáhnout
rovnováhy mezi ziskovostí, riziky a výkonností aktiv.
Ačkoliv je norma ISO 55001 vytvořena především pro průmyslové podniky, platí pro všechna hmotná, finanční, lidská i nehmotná aktiva bez ohledu na jejich velikost. Cílem
ISO 55001 je optimalizace dostupnosti a ziskovosti Vašich
aktiv po celou dobu jejich životnosti. Řídí rizika a náklady vlastnictví aktiv pro neustálé zlepšování a průběžné
vytváření hodnot. Systém rovněž zahrnuje projektování,
výstavbu, uvádění do provozu, provozní činnost, údržbu
a vyřazování z provozu / výměnu strojů, zařízení a vybavení, jakož i dlouhodobého majetku a digitálních / IT aktiv.

ISO 55001 také pomáhá zavádění systému implementace,
který zahrnuje:
Vedení a aktivní nasazení
Řízení rizik a příležitostí
Řízení změn
Hodnocení výkonnosti
Politiku a cíle managementu aktiv
Operativní plánování a řízení
Outsourcing

Přínosy pro Vaše podnikání
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Proč je norma ISO 55001 důležitá?
Schopnost zachytit náklady i výnosy investic do fyzické
infrastruktury je důležitá. Pokud svůj majetek užíváte
nadměrně, bude trpět poruchami a zapříčiňovat prodlevy,
opravy a výměny. Pokud se však majetek ponechá v nečinnosti, je cenný kapitál vázán zcela neproduktivně.
Pomocí efektivní implementace systému managementu
aktiv se organizace dostávají do lepšího postavení pro
snižování svých nákladů na vlastnictví v průběhu životního
cyklu aktiv a zlepšení účinnosti a efektivity rozhodnutí týkajících se investic, údržby či vyřazení. Sníží se také riziko
přerušení nebo zpoždění z důvodu bezpečnostních nehod.

Naše služby
Společnost TÜV SÜD je předním světovým poskytovatelem technických řešení pro testování, kontrolu a audit
produktů a řešení odborných školení. Experti společnosti
TÜV SÜD provedou na místě certifikační audit Vašeho
systému managementu aktiv a předloží zprávu s vyhodnocením získaných zjištění. Po úspěšném certifikačním
auditu by vám dozorové audity mohly pomoci optimalizovat výkonnost aktiv během celé doby životnosti.
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Snížení rizik spojených s vlastnictvím aktiv – prováděním dobře informovaných rozhodnutí na základě
životního cyklu aktiv.
Podpora růstu podniku – sladěním iniciativ, procesů,
zdrojů a funkčních příspěvků. Pomoc pro zdůvodnění
plánovaných investičních výdajů externím zainteresovaným stranám.
Zvýšení transparentnosti podnikání – vytvořením auditové stopy o tom, co, kdy a proč se uskutečňuje.
Získání konkurenční výhody – prokázáním implementace způsobilého systému management aktiv.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti kvality,
bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání a znalostní
služby. Máme zastoupení na více než 1000 místech světa
a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní a Severní Americe,
na Středním východě a v Asii. Prostřednictvím poskytování
objektivních řešení pro naše zákazníky přidáváme hodnotu
podnikům, spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
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ISO 9001 – Systém managementu kvality
ISO 14001 – Systém environmentálního
managementu
ISO 31000 – Řízení rizik
OHSAS 18001 – Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci
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Společnost TÜV SÜD je také schváleným mezinárodním
zkušebním střediskem pro management aktiv (IAM), kde
mohou zájemci skládat zkoušky na certifikát a diplom IAM
pro získání označení absolvent AMS (Asset Management
System – Systém managementu aktiv). Máme zdroje pro
splnění kvalitativních požadavků IAM, profesionálního
subjektu pro všechny subjekty zúčastněné na pořizování
a provozu hmotných aktiv a péči o ně.

