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Fujitsu globalizuje svůj program zeleného IT

Celosvětová realizace projektu Green Policy Innovation (Inovace zelené koncepce) 

má za cíl všeobecné snížení emisí CO2 o více než patnáct milionů tun.

Tokio 7. prosince 2009: Společnost Fujitsu oznámila, že svůj program zeleného IT 

nazvaný Green Policy Innovation rozšiřuje na globální s cílem dosáhnout celkového 

snížení celosvětových emisí CO2 o více než patnáct milionů tun během čtyřletého 

období od účetního roku 2009 do účetního roku 2012.

Globální rozšíření programu Green Policy Innovation pomůže zákazníkům a celé 

společnosti zmírnit dopady své uhlíkové stopy na životní prostředí a bude znamenat 

významný krok v realizaci střednědobého plánu skupiny Fujitsu pro životní prostředí

s názvem Green Policy 2020, jehož cílem je podpořit vznik prosperující společnosti

s nízkou spotřebou uhlíku.

Kontext

Mezinárodní debata o snížení emisí skleníkových plynů nabyla na intenzitě před 

15. konferencí OSN o klimatických změnách (COP 15). Na posledním summitu 

skupiny G8 se přítomní státníci dohodli na společném mezinárodním cíli snížení 

emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2050; pro uskutečnění tohoto cíle se 

odhaduje, že se nárůst emisí musí zastavit nejpozději do roku 2020. Aby to bylo 

možné, musí jak vyspělé, tak rozvojové země v celosvětovém měřítku urychleně 

přecházet na energeticky úsporné výrobky a služby. Fujitsu se jako celosvětově 

působící společnost domnívá, že v tom může sehrát významnou úlohu cestou 

zmírňování dopadů ekologických stop díky energeticky úsporné výpočetní technice

a datacentrům, jakož i cestou zavádění řešení na bázi informatiky do průmyslu a celé 

společnosti s cílem snížit zátěž lidských činností pro životní prostředí.

V prosinci 2007 spustila společnost Fujitsu svůj program Green Policy Innovation 

jako prostředek, jak pomoci svým zákazníkům a celé společnosti při zmírňování vlivu 

techniky na životní prostředí. Vývojem energeticky úsporné výpočetní techniky

a zaváděním zelených řešení v informatice v celospolečenském měřítku chtěl 

program Green Policy Innovation původně dosáhnout snížení emisí CO2 celkově

o více než sedm milionů tun ve čtyřletém období fiskálních let 2007–2010. Během 

prvních dvou let programu do účetního roku 2008 dosáhla Fujitsu snížení emisí CO2

přibližně o 2,23 milionů tun.
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V posledních letech společnost Fujitsu urychlila své programy zeleného IT v různých 

regionech mimo Japonsko tím, že využila možnosti svého působení ve světovém 

měřítku a uplatnila své technické znalosti a zkušenosti z environmentálních 

programů. V rámci této expanze si Fujitsu stanovila nové globální cíle pro program 

Green Policy Innovation včetně celkového globálního snížení emisí CO2 o více než 15 

milionů tun v období fiskálních let 2009–2012. Globální rozšíření programu pomůže 

zákazníkům na celém světě zmírnit dopady svých ekologických stop na životní 

prostředí a stane se dílčím mezníkem na cestě k uskutečnění střednědobého plánu 

firmy pod názvem Green Policy 2020.

Zelená koncepce

Oblasti, v nichž Fujitsu rozšiřuje svůj příspěvek ke globálnímu životnímu 

prostředí

Podniky skupiny Fujitsu ve světě mají rozsáhlé znalosti z oblasti vývoje a realizace 

řešení zeleného IT. Pro uskutečnění globálních cílů programu Green Policy 

Innovation se Fujitsu snaží o další posílení svého odborného zázemí a o sdílení 

know-how mezi jednotlivými podniky skupiny.
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Energeticky úsporná infrastruktura IT s využitím nejnovější techniky

Společnost Fujitsu Laboratories Ltd jako první na světě vyvinula galium-nitridové 

tranzistory s vysoce pohyblivými elektrony (HEMT), které umožňují minimalizaci 

energetické ztráty v napájecích zdrojích. To je pouze jedna z převratných novinek 

Fujitsu na poli zeleného IT při vývoji energeticky úsporné výpočetní techniky. 

Produkty middlewaru od firmy Fujitsu doplňují hardware o vizualizaci spotřeby 

energie a nabízejí další optimalizační a virtualizační funkce, které umožňují zvýšit 

energetickou účinnost systémů IT.

Externí zadávání služeb u datových středisek využívajících nejnovější zelené IT

Fujitsu se zaměřuje na udržitelnou projekci svých datových středisek ve všech 

regionech světa. Ve Spojeném království začala datová střediska Fujitsu zkušebně 

zavádět nejnovější techniku simulace energetické spotřeby zaměřenou na 

optimalizaci vybavení a fungování výpočetní techniky. V Austrálii se datová střediska 

pyšní vysokohustotní hybridní technologií chlazení za použití recyklované chlazené 

vody a prostorového konstrukčního řešení umožňujícího minimalizaci tepelného 

proudění.

V Japonsku používají nejmodernější datová střediska systémy bodové klimatizace, 

termofluidní simulaci, monitorování teploty z více míst s využitím optických kabelů

a řadu dalších technologií. Jednou z posledních technických novinek bude 

velkokapacitní detailní systém sledování prostředí sestávající z kompaktních

a energeticky úsporných čidel teploty a proudění vzduchu propojených účelovou 

síťovou technikou vlastní konstrukce.

Fujitsu bude environmentální technické vybavení svých datových středisek ve světě 

průběžně modernizovat, aby jako dodavatel minimalizovala vlastní ekologickou stopu

a zároveň zlepšovala ekologickou bilanci svých klientů.

Služby environmentálního poradenství pro zlepšení environmentálního řízení

u zákazníků

Podniky skupiny Fujitsu v Japonsku, Austrálii a dalších zemích poskytují poradenské 

služby na podporu environmentálního řízení u svých odběratelů. Přední firmy 
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vycházejí z těchto služeb při zlepšování svých ekologických parametrů. Fujitsu hodlá 

svých globálních poznatků v tomto oboru využít pro rozšíření poradenských služeb 

zaměřených na zmenšování ekologických břemen svých zákazníků.

Příklady výrobků a služeb globálního zeleného IT

1. „Vlastní IT“: Zmenšení ekologické stopy samotného IT

Servery, úložné systémy, PC, síťové prvky a jiné hardwarové výrobky, které Fujitsu 

ve světě prodává, jsou na světové úrovni v energetické účinnosti a kompaktní 

konstrukci. Fujitsu navíc svými produkty middlewaru podporuje virtualizaci serverů

a usiluje o energetickou úspornost svých datových středisek.

 PRIMERGY BX900

Kompaktní energeticky úsporný systém blade serveru s virtualizací, chlazením, 

zobrazením spotřeby energie a dalšími moderními nástroji, které společně umožňují 

snížení spotřeby elektřiny zhruba o 40 % ve srovnání s modelem skříňového serveru

z roku 2006.

 PRIMERGY TX120

Server se světovými parametry energetické účinnosti, prostorově úsporný, s velmi 

tichým chodem.

 ETERNUS DX60/DX80

Kompaktní diskové pole kategorie entry-level s počtem součástí sníženým o 60 % 

oproti předchozím modelům; ve srovnání s nimi nabízí snížení spotřeby energie

o 43 %; obsahuje funkci eco-mode.

 ServerView Suite/ServerView Resource Coordinator VE

Vysoce výkonný middleware s vizualizací spotřeby elektřiny a dalšími pokročilými 

funkcemi pro ovládání energie a vizualizaci systému pro energeticky úsporný provoz.
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 ESPRIMO E7935 0-Watt

Uveden v Evropě jako světově první PC s nulovým příkonem a nulovými emisemi

v pohotovostním režimu.

 LifeBook T4410

Zelené PC oceněné EPEAT Gold pro Severní Ameriku s podsvícením LED, nízkou 

spotřebou elektřiny a součástmi bez obsahu rtuti.

 FLASHWAVE 9500

Fotonické síťové vybavení s vícevrstvou konvergentní architekturou zajišťující vysoký 

výkon a zároveň energetickou úspornost.

Udržitelná datová střediska s vysokou energetickou účinností

Ve Spojeném království získala skupina Fujitsu první evropskou certifikaci na úrovni

Tier III (1) od Uptime Institute za externí služby poskytované z udržitelného datového 

střediska s přirozeným chlazením (freecooling) a dalšími novinkami. V Severní 

Americe a v Austrálii dosáhla datová střediska Fujitsu světové úrovně v ekologických 

parametrech díky uplatnění moderní techniky, jako např. palivových článků

a konstrukčních řešení s nejmodernějšími systémy chlazení, a recyklace vody.

V Japonsku provozuje Fujitsu udržitelné datové středisko s technickými novinkami 

včetně systému řízení datového střediska s technologií pro zobrazení spotřeby 

energie, solárními články pro napájení zařízení, jakož i bodovým klimatizačním 

systémem, který zabraňuje vzniku horkých míst ve středisku. Tyto technologie 

umožňují snížení emisí CO2 ve střediscích o 40 %.

2. „POMOCÍ IT“: Omezování ekologických stop díky IT řešením

Fujitsu nabízí zelená řešení a služby IT pro výrobu, dopravu a další obory včetně 

vnitropodnikových administrativních provozů. Fujitsu také poskytuje externě služby 

ve svých datových střediscích projektovaných s cílem energetické úspornosti. Tato 

řešení umožňují zákazníkům snížit energetickou náročnost jejich provozu a zmenšit 

vlastní ekologickou stopu.
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Služby poskytované externě z optimalizovaných datových středisek

Ve Spojeném království pomáhají udržitelná datová střediska Fujitsu svým 

zákazníkům snížit emise CO2 ze zařízení a provozu IT zhruba o 3 000 tun (množství, 

které za rok vyprodukují 2 000 domácností).

SAP AMO (Application Management Outsourcing, externí zadání správy 

aplikace)

Tato služba výrazně zlepšuje efektivitu operací SAP a zároveň zmírňuje ekologickou 

stopu zákazníků. V Japonsku dokážou zákazníci, kteří svěřili správu a údržbu 

aplikací SAP firmě Fujitsu, snížit emise CO2 až o 68 % (ve srovnání se správou 

aplikace vlastními silami).

Logistická řešení zvyšující účinnost a snižující emise uhlíku

V Japonsku nabízí Fujitsu systém řízení autoprovozu, který zvyšuje efektivitu alokace 

vozidel a dovážkových tras díky využití dat GPS a informací o provozu. Navíc systém 

řízení provozu zvládá prostoje a prudká zrychlení a brzdění, čímž snižuje 

zákazníkům provozní náklady a zvyšuje jízdní bezpečnost.

Řešení celkově umožňuje zákazníkům snížení emisí CO2 z dopravního provozu

o 19 %.

Řešení pro zdravotnictví umožňující poskytovatelům péče snížit ekologickou 

zátěž

Ve Finsku dodává Fujitsu řešení zdravotnické evidence, která osvobozují od nutnosti 

vést papírové karty pacientů a podporují efektivní výměnu informací mezi 

poskytovateli zdravotní péče. V Japonsku dodává Fujitsu elektronické systémy 

evidence zdravotní péče umožňující snížení emisí CO2 o 30 % (ve srovnání se 

systémy vedení papírové evidence).

Služby environmentálního poradenství pro zlepšení environmentálního řízení

u zákazníků

V Austrálii umožňují poradenské služby Fujitsu jejich odběratelům úspory více než 
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20 % energetických nákladů spolu se snížením emisí skleníkových plynů z provozu 

IT; zákazníkům poskytují strategii a úplný program opatření pro udržitelný rozvoj 

podniku.

Fujitsu a udržitelnost

Společnost Fujitsu si ekologickou udržitelnost vytkla jako dlouhodobý závazek již

v roce 1993, kdy jsme spustili náš první ekologický program. Naším záměrem je 

vytvářet prosperující budoucnost s nízkou produkcí uhlíku. Chceme toho dosáhnout 

cestou inovací IT, které povedou k omezení ekologické stopy celé společnosti

a zmenšení dopadů samotného IT, jak je stanoveno v programu Green Policy 

Innovation.

Inovujeme nepřetržitě v rámci služeb zeleného IT, které pomáhají organizacím 

snižovat jejich uhlíkovou stopu díky udržitelnějším postupům a technologii. Naše 

energeticky úsporné, recyklovatelné výrobky jsou konstruovány se záměrem 

zmenšovat ekologický dopad IT na naši planetu. Naše výrobní závody, datová 

střediska a kanceláře jsou projektovány jako nízkoemisní díky využití obnovitelných 

zdrojů energie a přirozeného krajinného okolí. Tyto činnosti doplňujeme o ochranu 

obrovských území v jihovýchodní Asii, programy omezování produkce uhlíku

a světově nejprogresivnější program zelené administrativy. V roce 2006 dokončila 

Fujitsu globální integraci svého systému environmentálního řízení založeného na 

ISO 14001.
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Poznámky a odkazy

(1) Hodnocení Tier III:

Datová střediska jsou hodnocena podle kvalitativních ukazatelů včetně míry 

zálohování pomocných zařízení apod. a hodnocena úrovněmi Tier I - IV (čím vyšší 

kvalita, tím vyšší úroveň).

Další informace:

Fujitsu's Environmental Activities

Green Policy Innovation

Green Policy 2020

Fujitsu Group's Green IT Contributes to all Aspects of Daily Life and Society

http://www.fujitsu.com/global/about/environment/
http://www.fujitsu.com/global/about/environment/gpi/
http://www.fujitsu.com/global/about/environment/approach/greenpolicy2020/
http://www.fujitsu.com/global/about/environment/communication/report/2009/feature/greenit.html
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