V dòoch 31. 10  1. 11. 2002 usporiadala firma Pantek (CS), s. r. o., distribútor
Wonderware pre ÈR a SR u 8. výroèné
stretnutie èeských a slovenských pouívate¾ov softvérových produktov pre priemyselnú automatizáciu od spoloènosti
Wonderware Corporation. V kongresovom
centre Aldis v Hradci Králové sa tento rok
zilo 140 úèastníkov, medzi ktorými boli
koncoví zákazníci, systémoví integrátori
a zástupcovia odbornej tlaèe.
V úvodnej prezentácii Ing. Zbynìk Èervenka, riadite¾ firmy Pantek (CS), s. r. o., preh¾adne predstavil najnovie produkty
a technológie v ponuke firmy Wonderware, ktoré boli neskôr na konferencii ete
podrobnejie predstavené.
Prezentácia v prvý deò bola zavàená slávnostným odovzdaním výroèných ocenení
firmy Pantek (CS), s. r. o., a firmy Wonderware pre najlepích obchodných partnerov v regióne ÈR a SR.
Systémovým integrátorom Wonderware
v roku 2002 sa stali:
 ZAT, a. s. (v ÈR),
 ProCS, s. r. o. (v SR).
peciálne uznanie získali firmy Siemens
Industrial Services, a. s., a COMPAS automatizace, s. r. o.
Podobne ako v minulom roku, aj tentokrát
bol hosom konferencie pán Edoardo

Manicardi, viceprezident Wonderware pre
oblas EMEA (Európa, Stredný východ
a Afrika). Predstavil unikátnu modernú
architektonickú infratruktúru pre aplikácie v priemyselnej oblasti  Wonderware
ArchestrA, ktorá je základom aj pre budúcu rodinu Wonderware FactorySuite novej
generácie (Industrial Application Server
& spol.).
V nadväzujúcom príspevku predstavil
Pavel Prùa novú verziu výrobného internetového informaèného servera Suite
Voyager 2. 0. Suite Voyager je internetový/intranetový portál, ktorý sprístupòuje
výrobné údaje a udalosti rôzneho typu irokému spektru pouívate¾ov vnútri aj mimo podnikov, prièom klientovi na to úplne
staèí minimálna softvérová výbava  len
bený prehliadaè internetových stránok
(MS Internet Explorer). Suite Voyager 2. 0.
je oproti predchádzajúcej verzii úplne prepracovaný, èo sa výrazne prejavuje na podstatnom zvýení jeho výkonu a otvorenosti
vo vzahu k zdrojom údajov a k ich poskytovaniu klientom podniku.
V nasledujúci deò boli predstavené aj ïalie novinky, ako Industrial SQL Server 8. 0.
procesná databáza pre prácu v reálnom èase, InTouch 8. 0. (beta verzia vizualizaèného softvéru), Industrial Application Server,
ktorý bude zároveò prvým produktom postaveným na architektúre ArchestrA.

Zaujímavé boli aj prípadové túdie viacerých firiem. Petr Trunkát z firmy ELDAT,
a. s., predstavil aplikáciu Industrial SQL
Server v podniku Bonatrans, a. s., Bohumín. Petr Zeman z firmy AB Control CZ,
s. r. o., zoznámil úèastníkov s aplikáciou
InTouch na vodnom diele Butoniga na
Istrii v Chorvátsku.
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Prínosy MES systému InTrack do riadenia
výroby a detailný záznam skutoènej výrobnej histórie predstavil najprv teoreticky
Vladimír Svìtlík a neskôr aj prakticky
Jaroslav Støelka, obidvaja z firmy ProjectSoft HK, a. s. Urobili tak na príklade úspenej aplikácie InTrack v podniku SAI
Automotive Bohemia, s. r. o., Mladá
Boleslav (výroba palubných dosiek pre automobilový priemysel.)
Konferenciu spestril v prvý deò aj veèerný
program a na záver druhého dòa bola vyhodnotená anketa, v ktorej sa úèastníci
vyjadrili k úrovni a obsahovej náplni konferencie. Hodnotili aj celkovú svoju spokojnos s obchodnou èinnosou a technickou
podporou firmy Pantek (CS), s. r. o., ako aj
s produktmi firmy Wonderware. Poskytli
tak cennú spätnú väzbu z praxe, ktorá sa v
obidvoch firmách vyuije na ïalie vylepenie ich sluieb a dodávaných produktov.
Spracované pod¾a tlaèovej správy
Pantek (CS), s. r. o.
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