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Firma Microsys, spol. s r. o., vyvíja a pre-
dáva SCADA-HMI systém PROMOTIC,
ktorý je komplexným softvérovým nástro-
jom na tvorbu vizualizačných a riadiacich
systémov v oblasti priemyselnej automati-
zácie. Ako každý rok aj tento rok na jeseň
prichádza Microsys s novinkami v systé-
me PROMOTIC aj v oblasti technickej
pomoci.

Bol vyvinutý nový unikátny ovládač pre
rôzne merače (tepla, elektro ap.) podporu-
júce protokol M-BUS. Ovládač možno
všeobecne konfigurovať a prispôsobiť
prakticky akémukoľvek meraču. Pre vy-
brané typy meračov (Landis-Ultraheat,
Kamstrup-Multical, Danfos-Infocal, AB-
BSVM-F4, …) sú už správy predkonfigu-
rované. Možno vyčítať nielen aktuálne
hodnoty (prietok, teploty, energie, výkon
atď.), ale aj historické dáta, tarifné hodno-
ty, minimá, maximá atď.

Rozšírila sa ponuka k dosiaľ uplatňované-
mu predaju runtime licencií. Aby sa zá-
kazník nemusel starať o výber komponen-
tov na zloženie svojho runtime kľúča,
v ponuke je teraz balíček runtime licencií,
ktorý obsahuje licencie na všetky kompo-

nenty a je cenovo zvýhodnený oproti zlo-
ženej licencii runtime.

Ďalej sa rozšírila ponuka služieb v oblasti
technicko-programovej pomoci. Ide o pla-
tený komplex služieb, ktorým zákazník zí-
skava zo strany firmy MICROSYS istotu
technickej podpory pri práci a nasadzova-
ní systému PROMOTIC vo svojich apliká-
ciách. Komplex služieb sa nazýva balíček
technickej pomoci (pozri cenník systému
PROMOTIC).

Prezentáciu uvedených noviniek, ale aj
mnoho ďalšieho bude obsahom chystanej
série seminárov ku koncu roku 2005,
na ktoré vás pozývame.

Podrobnejšie informácie o systéme PRO-
MOTIC, seminároch alebo dodávkach ap-
likácií možno získať na internetových
stránkach www.promotic.cz.

Microsys, spol. s r. o.

Ing. Jan Papež
Tavičská 845/21
703 00 Ostrava Vítkovice, ČR
Tel.: +420 596 614 302
Fax: +420 596 614 301
e-mail: microsys@microsys.cz
http://www.promotic.cz

www.microsys.cz

MARET systém

Marián Božík
Podjavorinskej 1614/1
915 22 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/771 61 66
Fax: 032/771 26 92
e-mail: maret@maret.sk
http://www.maret.sk

Novinky v systéme PROMOTIC

40


