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Úvod
Tato část normy IEC 60300 popisuje procesy zapojené do řízení spolehlivosti v rámci organizace
a stanovuje rámec pro řízení spolehlivostních činností za účelem dosažení spolehlivosti.
Spolehlivost je schopnost objektu fungovat tak, jak je požadováno, a tehdy, když je to požadováno.
Spolehlivost je pojem používaný k popisu časově závislých charakteristik souvisejících s funkčností

objektu. Spolehlivost obsahuje charakteristiky, jako je pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost
a podporovatelnost v daných podmínkách používání, a obsahuje požadavky na zajištěnost údržby.
Spolehlivost popisuje rozsah, ve kterém můžeme něčemu důvěřovat, že se chová tak, jak se očekává.
Spolehlivost vytváří důvěru a ovlivňuje schopnost organizace splnit své cíle. Spolehlivosti se dosahuje
efektivním plánováním a implementací spolehlivostních činností během životního cyklu objektů.
Spolehlivost má silný dopad na vnímání hodnoty objektu vyvinutého nebo poskytovaného organizací
uživatelem. Slabá spolehlivost ovlivní způsobilost organizace zabezpečovat cíle a zhorší její dobré
jméno.
Management spolehlivosti poskytuje systematický přístup při zaměření se na spolehlivost a související
otázky z perspektivy organizace a obchodní činnosti. Spolehlivost je často řízena technologiemi
a vyžaduje začleňování inovací do existujících produktů. Dosahování spolehlivosti během celého
procesu životního cyklu může být ovlivněno dynamikou trhu, globální ekonomikou a rozložením
zdrojů, změnami potřeb zákazníka a konkurenčním prostředím. Strategie je třeba
přizpůsobit předpokládaným změnám za účelem udržení životaschopnosti činností podnikání.
Management spolehlivosti se při optimalizování spolehlivosti soustřeďuje na potřeby zainteresovaných
stran za účelem zdokonalování cílů organizace a návratnosti investic.
Tato norma je specificky napsána tak, aby se používala pro technologické produkty, systémy, procesy
a služby, které jsou v této normě označovány obecným pojmem „objekt“. Nicméně většina tohoto
návodu je obecná a může být přizpůsobena pro použití v různých netechnických aplikacích. Při
optimalizaci spolehlivosti mají být kromě toho identifikovány, analyzovány a zvládány vedlejší vlivy na
bezpečnost, prostředí a jiné faktory.
Zamýšlení uživatelé této normy jsou v rozsahu od uživatelů, vlastníků a zákazníků k organizacím,
které jsou zapojeny do zajišťování toho, že požadavkům spolehlivosti bylo vyhověno, a jsou za to
odpovědné. Mezi organizace se zahrnují všechny typy a velikosti korporací, veřejných a soukromých
institucí, jako jsou vládní agentury, obchodní společnosti a neziskové organizace.
1 Předmět normy
Tato část normy IEC 60300 ustanovuje rámec pro management spolehlivosti. V normě je poskytnut
návod pro management spolehlivosti produktů, systémů, procesů nebo služeb zahrnující hardware,
software a lidská hlediska nebo kterékoliv spojené kombinace těchto prvků. V normě je uveden návod
pro plánování a implementaci spolehlivostních činností a technických procesů během životního cyklu,
přičemž se berou do úvahy další požadavky, jako jsou požadavky související s bezpečností a životním
prostředím.
V této normě jsou uvedeny směrnice pro management a jeho technický personál, aby mu napomáhal
při optimalizaci spolehlivosti.
Tato norma není určena pro účely certifikace.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

