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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15341:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 319 Údržba, jejíž sekretariát
zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2020 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15341:2007.

Hlavní technické změny ve srovnání s předchozí normou EN 15341:2007 jsou následující:

?    norma byla zcela přepracována;

?    představa o všech součástech údržby byla rozšířena, přičemž byla norma úplněji strukturována
při dodržení ekonomických, technických a organizačních indikátorů KPI z předchozího vydání.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou národní normalizační organizace dále uvedených zemí
povinny zavést tuto normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánska, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Republika Severní Makedonie, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Spojené
království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

 

Úvod
Klíčové indikátory výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) funkce údržby platí pro veškerý
fyzický majetek, ať již průmyslový majetek, infrastrukturu či občanské stavby nebo pro dopravní
systémy atd.

Tyto indikátory se mají používat:

a)   k měření stavu;

b)   k porovnávání (s použitím interních a externích srovnávacích zkoušek);

c)   k diagnóze (analýze silných a slabých stránek);

d)   k identifikaci a vymezení cílů, které se mají dosáhnout;

e)   k plánování zlepšovacích zásahů;



f)    k pravidelnému měření změn v čase.

V tomto dokumentu není pokryta samotná údržba softwaru. Údržba objektů a systémů obsahujících
software je však uvažována.



1 Předmět normy
Tento dokument obsahuje klíčové indikátory výkonnosti (KPI) funkce údržby a jsou v něm uvedeny
směrnice pro specifikování souboru vhodných indikátorů s cílem vyhodnotit a zlepšit efektivnost,
účinnost a udržitelnost v údržbě fyzického majetku, ať již průmyslového majetku, infrastruktur,
vybavení, civilních budov nebo dopravních systémů atd., existujících v rámci externích a interních
ovlivňujících faktorů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


