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Przyspieszenie rozwoju biznesu przetwarzania 

danych dzięki ZF Data Venture Accelerator   

• ZF Data Venture Accelerator przekształci sprawdzone 

możliwości przetwarzania danych w szeroką ofertę 

produktów i usług  

• Klienci i użytkownicy końcowi skorzystają z oferty 

produktów opartej na danych, dostosowanej do ich potrzeb 

w zakresie mobilności  

 

Las Vegas / Friedrichshafen. Big Data, czyli duże i zróżnicowane 

bazy danych szybko stają się nową walutą globalnego biznesu. 

Wykorzystanie potęgi przetwarzania danych w postaci namacalnych 

produktów i usług, które zapewniają wartość dodaną zarówno 

sprzedawcom, jak i konsumentom końcowym, a także innym 

podmiotom, takim jak rządy, edukacja czy usługi, ma ogromny 

potencjał i sprawi, że mobilność przyszłości będzie bardziej 

efektywna, bezpieczna i wygodna dla wszystkich. 

Firma ZF dysponuje sprawdzonymi, opartymi na danych modelami 

biznesowymi, w obszarach telematyki pojazdów ciężarowych i przyczep 

oraz energii wiatrowej. Dane te już teraz napędzają rozwój mobilności 

przyszłości, a firma ZF jest gotowa do dalszych wyzwań i rozwoju w tym 

zakresie dzięki nowemu ZF Data Venture Accelerator, który jest 

globalnym centrum projektów funkcjonującym w ramach dywizji ZF 

Innovation & Technology. Powstał on w celu rozwoju produktów, które 

wykazały się wysoką wartością i wykonalnością technologiczną - od 

innowacyjnych koncepcji po dojrzałe produkty bazujące na Big Data. 

Celem Data Venture Accelerator jest przekształcanie takich 

obiecujących inicjatyw w dojrzałe przedsięwzięcia związane z 

przetwarzaniem danych. 

„Firma ZF z sukcesem rozwija innowacyjne projekty w obszarze 

technologii cyfrowych i danych, a teraz zamierzamy rozszerzyć to 

podejście na skalowalne oferty biznesowe”, powiedział dr Dirk Walliser, 

Senior Vice President Corporate R&D, Innovation and Technology w ZF. 
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„Dzięki Data Venture Accelerator opracowaliśmy model operacyjny, 

który pozwoli na szybsze i skuteczniejsze przekształcenie takich 

inicjatyw w ofertę produktową, która spełni potrzeby naszych klientów i 

społeczeństwa”. 

Na Data Venture Accelerator składają się trzy główne elementy: 

Venture „Speedboats” - Niezależne, autonomiczne, multidyscyplinarne 

zespoły powołane w celu przyspieszenia rozwoju biznesu inkubowanych 

danych na rynku. Są one prowadzone jak start-upy i zarządzane zgodnie 

z zasadami Venture Capital. 

Data Business Centers of Excellence (CoE) – Zasoby eksperckie 

zapewniające spójne stosowanie procesów, metod i narzędzi w każdym 

z przedsięwzięć typu „Speedboats”.  

Joint Market Team – Połączony zespół ekspertów ZF ds. produktów  

oraz ds. danych, który będzie współpracował w celu zaspokojenia 

potrzeb zarówno obecnych, jak i nowych klientów. 

Dr Dirk Walliser uważa, że projekt Data Venture Accelerator jest 

kluczowy dla przyszłości firmy: „ZF jest w stanie generować wartość 

dodaną i przychody dla swoich klientów dzięki cyfrowym, 

kompleksowym rozwiązaniom w zakresie danych, a dzięki zastosowaniu 

Data Venture Accelerator, będzie mogła zaoferować więcej produktów i 

usług związanych z przetwarzaniem danych. W miarę rozwoju biznesu 

Big Data, ZF zdobędzie doświadczenie, dzięki któremu będzie 

skuteczniej zaspokajać potrzeby klientów i branży w zakresie 

przetwarzania i wykorzystania danych”. 

Inteligentne wykorzystanie istniejących danych 

Ponieważ coraz więcej części w pojazdach jest wyposażonych w 

czujniki, same pojazdy stają się ogromnym źródłem danych - ponieważ 

czujniki z definicji je gromadzą. Dane te mogą pomóc w tworzeniu 

bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej wygodnej mobilności 

przyszłości. W ten sposób powstają również nowe modele biznesowe. 

Jednym z celów firmy ZF jest uczynienie procesów przetwarzania 

danych opłacalnymi dla klientów. Wartość rynkowa nie powstaje więc 

już tylko w wyniku opracowania, sprzedaży i produkcji, ale stanowi 
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element całego cyklu życia produktu, niezależnie od fizycznego sprzętu. 

Poprzez sprzedaż danych, klienci mogą zwiększyć swoje zyski i 

wzmocnić pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.  

Firma ZF, jako dostawca systemów z kompetencjami zarówno w 

zakresie oprogramowania jak i danych, stworzyła już w tym celu 

innowacyjny ekosystem - Data Venture Accelerator umożliwi szybki 

rozwój biznesu danych.  

Opis zdjęcia: 

Firma ZF jest w stanie generować wartość dodaną i przychody dla 

swoich klientów dzięki cyfrowym, kompleksowym rozwiązaniom w 

zakresie przetwarzania danych. Zdjęcie: ZF 

Kontakt dla mediów: 

Mirko Gutemann, Technology and Product Communications, 

Tel: +49 7541 77-960136, E-Mail: mirko.gutemann@zf.com  

John Wilkerson, Technology and Product Communications, 

Tel: +734 812-6979, E-Mail: john.wilkerson@zf.com 

 

ZF Friedrichshafen AG  

ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla 

samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając w ten sposób 

rozwój mobilności nowej generacji. Technologia ZF umożliwia pojazdom widzenie, 

myślenie i działanie („see. think. act”). W czterech obszarach technologicznych, takich 

jak sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane bezpieczeństwo, zautomatyzowana 

jazda oraz elektromobilność, firma ZF oferuje kompleksowe rozwiązania dla 

producentów pojazdów oraz dostawców usług transportowych. Firma ZF oferuje 

technologię elektromobilności dla różnych rodzajów pojazdów. Dzięki swoim 

produktom, firma przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu. 

Firma ZF, która przejęła WABCO Holdings Inc. w dniu 29.05.2020, zatrudnia obecnie 

160 tys. pracowników w około 260 lokalizacjach w 41 krajach. W 2019 r. te dwie 

niezależne firmy osiągnęły obroty na poziomie 36,5 mld EUR (ZF) oraz 3,4 mld EUR 

(WABCO). 

Grupa ZF prowadzi w Polsce działalność w 7 lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach 

– Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Obszar 

działalności ZF w naszym kraju jest bardzo szeroki i obejmuje zakłady produkcyjne, 

centra inżynieryjne R&D, centra usług takich jak IT, finanse, zakupy czy HR oraz dział ZF 

mailto:mirko.gutemann@zf.com
mailto:john.wilkerson@zf.com
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Aftermarket, który oferuje szeroką gamę produktów do układów napędowych, 

kierowniczych i podwozi pod markami SACHS, LEMFÖRDER, TRW, BOGE i ZF. 

Więcej informacji: www.zf.com 

http://www.zf.com/

