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Co spojuje pražské Rudolfinum a startupovou scénu Tel Avivu
›
›
›
›

Memorandum k založení společnosti ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. podepsáno v pražském Rudolfinu
Joint Venture s importérem Champion Motors umožňuje optimální využití synergií
ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. již spolupracuje se 13 startupy
Při digitálním eventu 7. prosince budou novináři informováni o strategickém směrování
společnosti ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.

Mladá Boleslav, 7. prosinec 2018 - Skoro před rokem založila ŠKODA AUTO v IT hotspotu
v Izraeli pobočku svého inovačního centra ŠKODA AUTO DigiLab. Cílem v prosinci 2017 bylo
spolu s partnerem a importérem vozů ŠKODA Champion Motors napojení na lokální startup
scénu a investování do mladých high-tech firem a společných projektů. ŠKODA AUTO DigiLab
Israel Ltd. již mezitím spolupracuje s 13 startupy v oblasti umělé inteligence, Big Data,
kybernetické bezpečnosti a senzoriky vozidel na mnoha projektech.
Ohlédnutí: 15. prosinec 2017, Rudolfinum, Praha. V renomované koncertní a výstavní síni dnes večer
účinkuje Česká filharmonie. Nejvýznačnější klasický pražský orchestr hraje benefiční koncert, jehož
výtěžek je určen na renovaci varhan v pražské Katedrále svatého Víta. Také Bernhard Maier,
předseda představenstva ŠKODA AUTO, a Erez Vigodman, člen správní rady izraelského generálního
importéra vozů ŠKODA Champion Motors, jsou mezi hosty v Dvořákově síni. Oba topmanažeři dnes
večer položí základy pro posílení inovační síly a vývojové kompetence automobilky. Bernhard Maier a
Erez Vigodman podepisují memorandum o záměru založit společnost ŠKODA AUTO DigiLab Israel
Ltd. Společný podnik je první pobočkou ŠKODA AUTO Digilabu, založeného v roce 2015.
Leden 2018, Tel Aviv - startujeme: zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. zahajují
práci a hledají inovativní tvůrce nápadů, kteří chtějí společně s firmou ŠKODA AUTO aktivně formovat
mobilitu budoucnosti a rozvíjet nové koncepce mobility. S více než 6 000 začínajícími podniky,
přibližně 300 institucemi nadnárodních společností pro výzkum a vývoj a stovkami high-tech
společnostmi je Izrael jedním z největších center IT branže na světě. Celkově se v Izraeli nachází více
než 500 mladých firem zabývajících se vývojem technologií pro inteligentní mobilitu a automobilový
průmysl – což je šestkrát více než v roce 2013. Dokonalá infrastruktura pro ambice českého
automobilového výrobce.
Andre Wehner, Chief Digital Officer společnosti ŠKODA AUTO, zodpovědný za rozvoj a digitalizaci
firmy, zdůrazňuje: „Izrael, a zvláště Tel Aviv, je nepostradatelný pro naši úspěšnou transformaci od
pouhého výrobce automobilů k poskytovateli komplexních mobilních služeb. ŠKODA AUTO DigiLab
Israel Ltd. představuje ideální platformu pro využití místního kreativního potenciálu a získání
nejlepších odpovědí na ústřední otázky týkající se mobility budoucnosti.“
Květen 2018, Tel Aviv. ŠKODA AUTO zahajuje jako spolupořadatel EcoMotion. Nejdůležitější veletrh
pro inteligentní mobilitu je centrem inovací v oblasti senzoriky, simulací, konektivity, inteligentní
navigace, kybernetické bezpečnosti, e-mobility a velkých dat. Tým ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.
využívá setkání branže pro další propojení s izraelským startupovým ekosystémem. Přítomnost
ministra hospodářství Eliho Cohena dokládá význam IT scény této malé, ale vysoce moderní země.
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Již od startu velmi vysoko: výhled na pulzující metropoli Tel Aviv
V Izraeli má pobočka ŠKODA AUTO DigiLab velkou startovní výhodu: partner Champion Motors úspěšný dovozce vozů značky ŠKODA a vozů jiných koncernových značek - disponuje společně
s mateřskou společností Allied Group špičkovými kompetencemi a zkušenostmi při podpoře nově se
rozvíjejících společností. Společnost Champion Motors a Allied Group mají vynikající kontakty jak se
vznikající scénou IT, tak i s místními fondy rizikového kapitálu. Již řadu let společnosti investují do
inovativních startupů, které nyní navazují kooperaci se společností ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.
Champion Motors staví ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. hned na startu hodně vysoko: tým má
kanceláře ve 42patrovém mrakodrapu Champion Tower v Tel Avivu na předměstí Bnei Brak. Z výšky
160 metrů je výhled na sousední park Ganei Yehoshua, obchodní ráj Ayalon Mall a řeku Yarkon. Když
Tal Brin, vedoucí tvůrčí dílny v Tel Avivu, v květnu 2018 vítá v Tel Avivu skupinu novinářů z celého
světa, specializovaných na technologie, zažívají hosté prozíravost ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.
hned v dvojím smyslu. Protože v jedenácté nejvyšší budově Izraele prezentují digitální experti
technologické perspektivy. Brin popisuje, jak jsou nově uzavřené kooperace přetavovány do nejlepších
mobilních řešení budoucnosti, což na odborné novináře dělá velký dojem: pouhé čtyři měsíce po startu
spolupracuje ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. s již deseti startupy a se čtyřmi z nich se dokonce
nachází v konkrétní fázi vývoje projektu. Jedná se mimo jiné o Guardian, vývojářskou firmu pro čidla
all-in-one, o analytickou firmu pro datovou mobilitu Otonomo, o bezpečnostního experta na počítačové
IT zabezpečení XM Cyber a o firmu Anagog, která analyzuje pohybové vzorce a zpracovává je
pro vývoj zákaznicky vstřícných mobilních služeb.
Jarmila Plachá, vedoucí společnosti ŠKODA AUTO DigiLab v Praze, shrnuje velmi pozitivní průběžný
výsledek: „ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. neustále rozšiřovala podporu mladých projektů. Začali
jsme se čtyřmi startupy. Dnes máme smlouvu se 13 mladými firmami, které ŠKODA při vývoji jejich
projektů intenzivně doprovází. Důraz je kladen na témata jako je kybernetická bezpečnost, big data
a další koncepty založené na umělé inteligenci.“
Kooperace s firmou Anagog: umělá inteligence v centru pozornosti
Červenec 2018, Tel Aviv. Firma Anagog si mezi těmito společnostmi užívá výsadního postavení.
Na jedné straně patří tato v roce 2010 založená společnost na pulzující startupové scéně již k těm
nejzkušenějším. Na druhé straně překročilo toto partnerství již daleko hranice kooperace:
ŠKODA AUTO vstupuje se strategickým menšinovým podílem a má tak ještě přímější přístup
k špičkovým startupovým technologiím. Vstup do společné budoucnosti zpečetil předseda
představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a šéf společnosti Anagog Ofer Tziperman
v létě v Tel Avivu.
ŠKODA AUTO chce využít datové analýzy společnosti Anagog, aby dále rozšířila nabídku služeb
digitální mobility. Nejdůležitějším zdrojem dat Anagogu jsou smartphony a na nich nainstalované
aplikace. Software AI (Artificial Intelligence) je analyzuje v reálném čase a může tak předpovědět
určité pohybové vzorce. Což je například užitečné pro předvídání volných parkovacích míst nebo
pro vývoj personalizovaných nabídek pro pojištění vozidel prostřednictvím společnosti ŠKODA AUTO.
ŠKODA AUTO Vysoká škola spolupracuje s Coller School of Management v Tel Avivu
Inovace a věda jdou ruku v ruce. Proto se ŠKODA AUTO zaměřuje nejen na zakladatelskou scénu,
ale má také na úzké vazby s izraelskými univerzitami. V červenci 2018 proto podepsali předseda
představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier a rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík
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Memorandum o porozumění s Coller School of Management. Institut patří k univerzitě v Tel Avivu
a je považován za přední ekonomickou vysokou školu v Izraeli, která má výbornou reputaci po celém
světě. Účelem dohody je budoucí spolupráce mezi Coller School of Management s firemní vysokou
školou v Mladé Boleslavi - se zaměřením na inovace.
Hotspot Tel Aviv: Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA následovaná digitálním eventem
6. prosinec 2018. Budoucí lokalita, líheň nápadů a důležitý prodejní trh: pro firmu ŠKODA AUTO má
Izrael zvláštní důležitost. Česká značka je od počátku devadesátých let v Izraeli pevně zakotvená.
ŠKODA AUTO se mezitím stala nejsilnějším evropským výrobcem automobilů v Izraeli. Dostatečný
důvod, proč si tuto zemi vybrat jako jeviště pro konání velmi speciální akce: ŠKODA AUTO dnes totiž
slaví v Tel Avivu, na místě zvaném Terminal Hall, světovou premiéru průkopnického kompaktního
modelu SCALA. S tímto nováčkem ŠKODA zcela nově definuje kompaktní třídu značky. Pětidveřový
hatchback kombinuje emocionální design s vysokou funkčností a nejmodernější konektivitou.
7. prosinec 2018. Bezprostředně po světové premiéře modelu ŠKODA SCALA byla ŠKODA AUTO
DigiLab Israel v centru pozornosti. Novináři z celého světa se na digitální akci dozvěděli více o její
strategii a projektech. Dva startupy, které jsou v kruhu kooperujících partnerů společnosti ŠKODA
AUTO DigiLab Israel Ltd. zcela nové, přitom živě prezentovaly své technologie. Guardian vyvíjí
senzory založené na mikrovlnné technologii. Připevněné pod střechou vozidla zachycují i nejjemnější
vibrace a pohyby vozu. Tato data jsou zpracovávána v reálném čase. Systém tak například zjistí, že
dětská sedačka nebyla připevněna správně, nebo že cestující sedí nevhodně a je vystaven vyššímu
riziku zranění při uvolnění airbagu. Zda a jak cestující ve vozidle na tyto zprávy zareagují, zůstává
nadále na nich.
I spolupráce společnosti ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. s firmou UVeye by mohla v budoucnosti
řidičům přinést řadu výhod. Inovativní skenery startupu skenují karoserii, podvozek a pneumatiky.
Z dat vytvoří software v několika sekundách ostrý a detailní 3D obraz a zaznamená jakékoliv
poškození vozidla. Toto řešení, které je obzvláště zajímavé při zpětném přebírání vozidel u prodejců,
pronajímatelů a leasingových společností, bude brzy v České republice prakticky testováno.
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Fotografie k tiskové zprávě:
Spolupráce ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. s UVEye
Inovativní skenery startupu skenují karoserii, podvozek a
pneumatiky. Z dat vytvoří software v několika sekundách
ostrý a detailní 3D obraz a zaznamená jakékoliv poškození
vozidla.
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Spolupráce ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. s UVEye
Toto řešení, které je obzvláště zajímavé při zpětném
přebírání vozidel u prodejců, pronajímatelů a leasingových
společností, bude brzy v České republice prakticky
testováno.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Spolupráce ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.
se společností Guardian
Guardian vyvíjí senzory založené na mikrovlnné
technologii. Připevněné pod střechou vozidla zachycují i
nejjemnější vibrace a pohyby vozu. Tato data jsou
zpracovávána v reálném čase. Systém tak například zjistí,
že dětská sedačka nebyla připevněna správně, nebo že
cestující sedí nevhodně a je vystaven vyššímu riziku
zranění při uvolnění airbagu.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA v Izraeli
Značka ŠKODA je v Izraeli pevně etablovaná už od
počátku devadesátých let. Dnes ŠKODA je nejsilnější
evropskou automobilovou značkou v Izraeli.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA v Izraeli
Během uplynulého desetiletí ŠKODA své dodávky
zákazníkům na izraelský trh téměř zčtyřnásobila. Její tržní
podíl dosahuje 8,0 %.

Download
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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