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Szanowni , jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa  na
krótka wycieczkę po świecie Internetu Rzeczy, analiz Big
Data oraz technologi przyszłości. Z perspektywy
Łańcuchów Dostaw to przede wszystkim nowe,
jakościowe dane które odpowiednio wykorzystane 
 mogą zniwelować dekady przewag na rynkach
światowych.



Dane. Duże.
Eksperci wskazują, że do 2025 r. każdego dnia
tworzonych będzie ponad 463 eksabajty danych,
co odpowiada około 212 765 957 płytom DVD .
Niska jakość danych może kosztować amerykańską
gospodarkę nawet 3,1 biliona dolarów rocznie.
Rynek analityki big data osiągnie do 2027 r.
wartość około 103 miliardów dolarów
97,2% organizacji twierdzi, że inwestuje teraz w
sztuczną inteligencję i big data
Około 95% firm twierdzi, że powstrzymuje je ich
niezdolność do zrozumienia
nieustrukturyzowanych danych i zarządzania nimi.

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/


Co z tym zrobić?
Nowa wiedza

Nowe możliwości:

Równolegle do ilości danych rośnie szum
informacyjny. Powstają narzędzia ale
potrzebujemy operatorów.

Weryfikacje założeń z ostatniej dekady.
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Badanie znanych korelacji na podstawie
dużej bazy.

Szukanie nowych, nieznanych korelacji.



Źródła i miejsca
Wyszukiwanie
danych
szcegółowych

Aktywne
zbieranie danych
o czasie i miejscu

Płatności i
logistyka miejska

Dokumentacja i
archiwa

Usprawnienia na
podstawie
użytkowania

Możliwość
wywoływania akcji
na wiele sygnałów



Ile tych
rzeczy?

22 miliardy - 2018 rok

39 miliardów - 2025 rok

50 miliardów - 2030 rok

W 2022 roku warto szkolić
kadry specjalizujące się

wykorzystywaniu informacji
możliwych do pozyskania z

IoT w strukturach
logistycznych

przedsiębiorstwa.

Ilość urządzeń połączonych w  
Internecie rzeczy w ciągu
dekady wzrośnie ponad
dwukrotnie



IoT jako baza
Big Data
Najwięcej danych uszeregowanych oraz
nieuszeregowanych uzyskamy w najbliższym
czasie z urządzeń skomunikowanych w IoT.

Świat uczy się katalogowania i
segregowania tak dużej ilości
danych

Świat uczy się
wykorzystywania tak
dokładnych i
wieloźródłowych zbiorów
danych

Wykorzystanie

Katalogowanie



Medale Supply Chain

Zidentyfikuj
źródła danych

Określ
priorytety

Wyciągnij
właściwe
wnioski

Kiedyś informacja była przewagą. Dzisiaj
przewagę można budować na prawidłowej
analizie kluczowych informacji. W olimpiadzie
logistycznej skrybów zastąpili analitycy. 



Interfejs
białkowy w
cenie
Jest bardzo prawdopodobne, że
przynajmniej raz w życiu każda z osób
mająca dostęp do szybkiego internetu
rozmawiała z BOT-em, nie rozpoznając
go. Natomiast pod koniec 2021 roku nie
ma firm których biznes prowadzi
sztuczna inteligencja. Może nadzorować
autonomiczne fabryki i magazyny, ale
jeszcze nie zastąpiła człowieka. 



Mnich-android udziela
błogosławieństw w jednej z

buddyjskich świątyń 

Jak to działa ;)

Polska jest na 10. miejscu, 
 min. przed Niemcami i

Singapurem

Bardziej realistyczne
usuwanie drabiny z basenu

czyli postFacebook

Meta World Digital Quality of
Life index

Kannon Mindar



Kontakt
Jeżeli szukają Państwo wsparcia w
organizacji lub optymalizacji logistyki i
łańcucha dostaw, zapraszam do kontaktu.

in/piotrsusz

piotr.susz@2plog.com

www.2plog.com 

577 211 277


