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Úvod
Termín produkt zahrnuje:
●
●
●
●
●

investiční celek;
infrastrukturu;
předměty dlouhodobé spotřeby;
spotřební zboží;
softwarové produkty.

Zastarávání je nevyhnutelné a nelze mu zabránit, ale předem promyšlené a pečlivé plánování může
minimalizovat jeho dopad a potenciálně vysoké náklady na něj vynaložené. Cílem managementu
zastarávání je zajistit, aby bylo zastarávání řízeno jako nedílná součást návrhu, vývoje, výroby
a podpory v provozu za účelem minimalizace nákladů a škodlivého dopadu během celého životního
cyklu výrobku.
Zastarávání se projevuje dvěma způsoby:
●
●

objekt již není nadále vhodný pro aktuální požadavky, nebo
objekt již není dosažitelný od původního výrobce, např. kvůli ekonomickým omezením.

Z hlediska uživatele se pak zastarávání samo projevuje jako obtížnost při získávání dodávek. Jestliže
je koncovým uživatelem široká veřejnost, bývá v zájmu dodavatele chránit svůj image tím, že má
definovanou politiku zastarávání.
Komerční běžně dostupné produkty (produkty COTS) a objekty navržené zákazníkem, např. nové
návrhové nástroje a nové technologické procesy, mají tendenci mít mnohem kratší dobu života
v podobě dostupnosti a podporovatelnosti (zajistitelnosti) než v minulosti. Se zvyšujícím se použitím
komerčních objektů ve složitých produktech, u nichž se očekává, že budou mít dlouhý životní cyklus,
se stalo zásadně důležitým zahrnout management zastarávání do programových plánů od
nejrannějších etap. Mimoto ohledy na životní prostředí mohou ovlivnit použití některých materiálů
během života produktu a mají být uvažovány od začátku.
Management zastarávání je zásadně důležitý pro dosažení optimální nákladové efektivnosti během
životního cyklu produktu. Účelem této normy je poskytnout návod pro plánování nákladově
efektivního procesu managementu zastarávání, ve kterém se berou v úvahu základní faktory pro
zajištění, že jsou uvažovány a použity v nákladech životního cyklu produktu. Do managementu
zastarávání se má také zahrnout udržování příslušných souborů znalostí a základních dovedností.
V kapitole 4 je uveden přehled tohoto procesu a jeho vztah k ostatním procesům.
V kapitolách 5, 6 a 8 je uveden návod pro zodpovědnost managementu, zdroje, měření a zlepšování
s ohledem na management zastarávání.
V kapitole 7 je uveden návod pro plánování, strategie a volitelné možnosti popsané pro hardware
(včetně zabudovaného softwaru).
V kapitole 9 je uveden návod pro plánování, strategie a volitelné možnosti popsané pro software,
který je oddělitelný od svého hardwaru.

1 Rozsah platnosti
V této mezinárodní normě je uveden návod pro stanovení rámce pro management zastarávání a pro
plánování nákladově efektivního procesu managementu zastarávání, který je použitelný během všech
etap životního cyklu produktu. Do termínu 'produkt' se zahrnuje:
●
●
●
●
●

investiční celek;
infrastruktura;
zboží dlouhodobé spotřeby;
spotřební zboží;
softwarové produkty.

Management zastarávání pokrývá následující oblasti:
a. návrh nových produktů;
b. zavedení nové technologie do existujících produktů;
c. podpora a údržba stávajících produktů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

