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PODUJATIA

Odborníci na priemyselnú komunikáciu
sa stretli na seminári MOXA
Koncom septembra sa v hoteli Bránica, ktorý je situovaný v krásnom
prostredí Bránickej doliny patriacej do Národného parku Malá Fatra,
uskutočnilo stretnutie systémových integrátorov a koncových zákazní-
kov spoločnosti SOFOS, spol. s r. o. na seminári MOXA. Cieľom semi-
nára bolo informovať o najnovších produktových novinkách tejto
celosvetovo poprednej spoločnosti v oblasti priemyselnej komunikácie
a zároveň prezentovať ich praktické možnosti využitia v rôznych
typoch aplikácií. V úvode stretnutia informoval zástupca z európskej
centrály spoločnosti MOXA M. Parkhomenko o tom, na ktorých verti-
kálnych trhoch majú produkty a riešenia tejto spoločnosti dominantné
postavenie, a priblížil aj stratégiu spoločnosti z hľadiska predajných

aktivít.

Ing. Miroslav Koco zo spoločnosti
SOFOS prezentoval prehľad portfó-
lia MOXA produktov z oblasti sério-
vej komunikácie, ich špeciálne funk-
cie a aplikácie. Téme priemyselnej
bezdrôtovej komunikácie s predsta-
vením produktov série AWK, GPRS
zariadení, s ich vlastnosťami a cha-
rakteristickými typmi aplikácií sa
zaoberal vedúci oddelenia IPC Auto-
matizácia v spoločnosti SOFOS
Ing. Marián Hanes.

Poobede nadviazal na túto tému pre-
hľadom produktov pre priemyselné

siete – riadené a neriadené prepínače (switche), prepínače pre
dopravné systémy, energetiku – a zároveň sa venoval novým technolo-
gickým funkciám – Turbo Ring, PTP protokolu, IPv6. Záver seminára
patril dvom prednáškam na tému aktívnych vzdialených vstupov/výstu-
pov a zabudovateľným (embedded) počítačom, ktoré prezentoval
Miroslav Koco. Okrem prehľadu produktového portfólia boli aj tu uve-
dené možnosti, ktoré MOXA ponúka ako podporu pre programátorov,
a tiež prehľad typických aplikácií.

Sedemdesiat zúčastnených zákazníkov spoločnosti SOFOS, z ktorých
takmer 90 % boli systémoví integrátori, získalo na seminári podrobný

prehľad o produktových novinkách spo-
ločnosti MOXA a námety na riešenie
svojich úloh v reálnej praxi. Aj na zákla-
de ohlasu návštevníkov už teraz pripra-
vuje spoločnosť SOFOS pokračovanie
týchto seminárov, ktoré sa uskutočnia v
budúcom roku. Tie by sa mali ešte vo
väčšej miere venovať aplikačným mož-
nostiam produktov MOXA, v pláne sú
pre účastníkov seminárov aj praktické

cvičenia s produktmi MOXA. Spoločnosť SOFOS je autorizovaným
distribútorom, certifikovaných servisným centrom a partnerom
spoločnosti MOXA pre Slovenskú Republiku.
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