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SCADA-HMI systém PROMOTIC je
kompletný softvérový nástroj na tvorbu
vizualizačných a riadiacich systémov
v oblasti priemyselnej automatizácie.
Je vyvíjaný firmou Microsys, spol. s r. o.,
a distribuovaný firmou MARET systém
pre SR.

Na tohtoročnom MSV v Nitre bude mať
firma Microsys vlastnú expozíciu, v kto-
rej bude prezentovať najnovšiu verziu
svojho programového produktu PRO-
MOTIC. Vedľa implementovaných novi-
niek a zlepšení v oblasti tvorby grafických panelov, rozšírenia
objektov trendov, nového poňatia a vlastností alarmového systé-
mu, možnosti vytvárania aplikácií v rôznych jazykoch (po česky,
slovensky, anglicky, rusky, poľsky, nemecky) atď. bol v systéme
PROMOTIC kladený veľký dôraz na rozvoj intranetových/inter-
netových technológií.

Ponúkanie obrazov, alarmov, eventov i trendov v podobe dyna-
mických HTML stránok(tzn. grafických) i XML stránok (tzn.
dátových) vrátane spätných zásahov a ovládania zo strany klienta
je rozšírené a zdokonalené hlavne vzhľadom na čo najjednodu-
chšiu prácu projektanta. Ten len zadá názov komponentu, prí-
padne nakonfiguruje prístupové práva. Všetko ostatné sa vykoná
automaticky systémom PROMOTIC. Z lokálnej aplikácie tak
môže projektant behom niekoľkých minút urobiť sieťovú apliká-
ciu, ktorá ponúkne údaje nielen v lokálnej sieti LAN, ale aj cez
internet.

Firma Microsys ponúka aj komplexné
služby vo forme dodávok aplikácií
„na kľúč“. Príkladom takýchto aplikácií
je systém PROMOTIC-ENERG určený
na sledovanie, riadenie a bilancovanie
odberu energií podnikov, monitorovanie
a riadenie výroby. 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov
o systém PROMOTIC do stánku firmy
Microsys (pavilón A galérie, stánok č. 5)
a takisto do stánku firmy MARET sys-
tém (pavilón A, stánok č. 12) na MSV

Nitra, kde vám naši pracovníci predvedú systém PROMOTIC
aj ukážky konkrétnych aplikácií.
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