
SCADA systém PROMOTIC je osvedčeným softvérovým
nástrojom s dlhoročnou tradíciou, čo dokazujú tisíce be-
žiacich aplikácií a spokojných zákazníkov. PROMOTIC disponuje
okrem štandardných funkcií, bežných pre softvér typu SCADA, aj pre-
pracovaným WEB serverom, ktorý umožňuje automaticky sprístupniť
dáta a obrazy aplikácií cez internet/intranet s možnosťou spätných zá-
sahov. Cez web možno sprístupniť aj alarmy, udalosti, trendy a tlačové
zostavy. Systém PROMOTIC umožňuje napojenie na rôzne informač-
né systémy – od jednoduchých súborových databáz (napr. Access,
dBase) cez klient/server databázy (napr. MS SQL, Oracle, MySQL, Fire-
bird) až po podnikové informačné a dátové systémy (napr. SAP, PI).
PROMOTIC obsahuje okrem zabudovaných ovládačov na komunikáciu
s rôznymi PLC aj podporu štandardných rozhraní OPC, DDE, ActiveX,
XML atď.

Významné novinky do systému vnáša nová stabilná verzia PROMOTIC
7.5, ktorá je veľmi dôležitá, pretože všetky jestvujúce aplikácie PRO-
MOTIC budú musieť najskôr prejsť cez túto verziu. PROMOTIC 8 do-
káže pracovať len s aplikáciami, ktoré prešli verziou PROMOTIC 7.5.
Dôvodom je skutočnosť, že budúca verzia systému PROMOTIC už ne-
bude obsahovať algoritmy na prevod veľmi starých aplikácií. Preto
vo verzii 7.5 vznikla v INFO systéme nová položka Warnings, v ktorej
sú zobrazené upozornenia o používaní starých komponentov v danej
aplikácii.

V PROMOTIC 8 nebude napr. dostupné „hlavné okno typu MDI“, pre-
tože použitie objektu PmWorkspace ako hlavného okna je oveľa jed-
noduchšie, všeobecnejšie a praktickejšie riešenie. PmWorkspace
umožňuje projektantovi rozdeliť dostupnú plochu obrazovky na jed-
notlivé časti – rámce. V nich potom možno zobrazovať nielen grafické
panely, ale napr. aj nástrojové lišty alebo prehliadače alarmov/udalostí.
Pracovnú plochu možno sprístupniť aj cez web. Takto možno cez web
sprístupniť aj vzhľad celej aplikácie vrátane prehliadača alarmov/udalos-
tí ako súčasti pracovnej plochy, samozrejme aj s možnosťou spätného
ovládania. Sprístupnenie cez web je veľmi jednoduché, pretože systém
PROMOTIC vytvorí príslušné webové stránky automaticky.

Všetkých záujemcov a používateľov SCADA systému PROMOTIC
týmto srdečne pozývame na našu expozíciu na veľtrhu Elektro Expo
v Bratislave (30. 9. – 2. 10. 2009, výstavisko Incheba, stánok č. 124)
a na tradičné bezplatné semináre PROMOTIC, kde s nimi softvéroví
odborníci spoločnosti Microsys preberú a vysvetlia im zmeny a novin-
ky v systéme a budú demonštrovať efektívne pracovné postupy. Súčas-

ne bude predstavená nová verzia PROMOTIC 8.0, 
v ktorej sa ukáže niekoľko veľmi významných noviniek

a zmien. Spomenú sa aj pripravované plány vo vývoji systému PRO-
MOTIC na rok 2010.

Harmonogram seminárov PROMOTIC
14. 10. 2009 – Ostrava – vedecko-technický park, Ostrava-Poruba
21. 10. 2009 – Praha – hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha 9
27. 10. 2009 – Trnava – hotel IMPIQ, B. S. Timravy 2, 917 01 Trnava

Záujemcovia o účasť na seminároch PROMOTIC majú možnosť sa už
teraz registrovať na stránke www.promotic.eu. Vzhľadom na obme-
dzené kapacity prednáškových miestností odporúčame včasnú regi-
stráciu.
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SCADA systém PROMOTIC 7.5 
evolúcia pokračuje


