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SCADA/HMI

Systém PROMOTIC je osvedčeným softvéro-
vým nástrojom s dlhoročnou tradíciou, čo do-
kazujú tisíce bežiacich aplikácií a spokojných
zákazníkov nielen v Českej a Slovenskej repu-
blike. PROMOTIC disponuje okrem štan-
dardných funkcií bežných pre softvér typu
SCADA aj prepracovaným webovým serve-
rom, ktorý umožňuje automaticky sprístupniť
obrazy na internete/intranete. Navyše sú
podporované aj spätné zásahy do systému
zo strany sieťového klienta. Na webe možno
sprístupniť aj alarmy, udalosti, trendy a tlačo-
vé zostavy. PROMOTIC umožňuje napojenie
na informačné systémy – od jednoduchých
súborových databáz (napr. Access) cez klient/
server databázy (napr. MS SQL, MySQL, Fire-
bird) až po podnikové informačné a dátové
systémy (napr. SAP, PI). PROMOTIC obsahu-
je okrem zabudovaných ovládačov na komu-
nikáciu s rôznymi PLC tiež podporu štandard-
ných rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML atď.

Vo verzii PROMOTIC 7.4 bol do systému pri-
daný nový objekt (PmReport) určený na tvor-
bu vizuálnych (niekoľkostránkových) zostáv
pre tlač na tlačiarni, na zobrazovanie ako

obraz aplikácie alebo vo webovom klientovi,
na ukladanie na disk v podobe HTML stránky
atď. Jeho použitie je mnohostranné a veľmi
jednoducho a efektívne rieši napríklad odo-
vzdávacie protokoly zmien, denné/ročné vy-
hodnotenia atď.

V systéme PROMOTIC existuje tiež nová
možnosť, ako vytvárať objekty – vznikli pred-
konfigurácie vybraných objektov. Napríklad
okná (PmPanel) na zadávanie rôznych hodnôt
(času, dátumu, intervalu atď.) sa už nemusia
vytvárať od začiatku, ale v systéme sú už
predkonfigurované a ich pridanie do aplikácie
je veľmi jednoduché.

Ďalšími novinkami sú napr. nový makro výraz
na veľmi jednoduché získavanie parametrov
z konfiguračných súborov (vhodné na tvorbu
vysoko parametrizovateľných aplikácií), zov-
šeobecnená tvorba modálnych dialógových
okien funkčných aj vo webových klientoch,
nová dátová väzba na práve prihláseného
používateľa a možnosť prideliť každému
(aj sieťovému) používateľovi dáta.

Všetci záujemcovia o predvedenie noviniek
v systéme PROMOTIC sú srdečne pozvaní
na návštevu stánku spoločnosti Microsys,
spol. s r. o. 3C14 v hale číslo 3.

Všetky informácie o systéme PROMOTIC
vrátane kompletnej dokumentácie a inštalač-
ného balíčka sú bezplatne na stiahnutie na we-
be www.promotic.eu.
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SCADA systém PROMOTIC 
na veľtrhu AMPER 2009
Na tohtoročnom veľtrhu AMPER v Prahe predstaví firma Microsys, spol. s r.o.,
novú verziu SCADA/HMI systému PROMOTIC 7.4.


