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PRIEMYSELNÝ SOFTVÉR

Nevyhadzujte svoj riadiaci systém
– vyu´ite SENTINEL
Prvoradým heslom spoloènosti ABB je spokojnos´ zákazníka a úspora jeho prostriedkov potrebných na údr´bu a rozširovanie
zariadení procesného riadenia. V roku 2007 zmenila ABB podpornú slu´bu SoftCare, pôvodne urèenú len na upgrade
softvérových produktov, na slu´bu z názvom Sentinel.

Sentinel ponúka okrem zabezpeèenia pravidelných aktuali-
zácií softvéru podstatne viac riešení na udr´iavanie,
upgradovanie a prípadne aj výmenu riadiacich systé-
mov v prevádzkach.

Na základe nezávislej štúdie ARC Advisory Group má
celosvetovo a´ 86 % pou´ívate¾ov automatizaèných
systémov nejakú formu servisnej zmluvy, avšak pre
softvér má len 60 % zmluvu pokrývajúcu pravidelný
update a len 36 % vyu´íva najnovší softvér. A ïalej – a´
64 % pou´ívate¾ov nepova´uje update softvéru za riešenie
svojich problémov s výrobou èi nedostatoènou funkcionali-
tou systému.

Riešením problémov je však mnohokrát práve update softvéru (pozná-
me to všetci napríklad z pravidelných aktualizácií vlastných antivíruso-
vých programov èi programov pre GPS a pod.), ktorý prináša novú
funkcionalitu, dopåòa rôzne kni´nice elementov, know-how a podobne.
No preèo sa uspokoji´ len s aktualizáciou, keï za rovnakých podmie-
nok sa dá získa´ viac.

Program Sentinel ponúka okrem samotných pravidelných updatov soft-
véru aj telefonickú podporu, údr´bu softvéru a v neposlednom rade aj
systém evolúcie vášho zariadenia. Samotný systém je z dôvodu lepšej
prispôsobivosti zákazníkovi od októbra 2010 rozdelený z pôvodne jed-
ného produktu na tri.

Maintain je základný Sentinel úpis urèený na udr´iavanie systému ria-
denia na existujúcej úrovni a v aktuálnej verzii. Druhým je Maintain Plus
rozširujúci existujúci systém o nové verzie a funkcionality. Posledným je
Maintain&Evolve, ktorý rozširuje existujúci systém na najnovšiu
technológiu hneï po podpise zmluvy a následne zabezpeèuje to isté
ako predošlé dva. Posledný ponúka napríklad upgrade zo systémov
Advant na najnovší 800xA, a to na úrovni softvéru aj na úrovni hardvé-
ru. Všetky sú navyše doplnené o on-line prístup na ABB-SolutionBank,
èo znamená prístup ku komplexnej dokumentácii nielen o riadiacich
systémoch.

Samotné riešenia Sentinel sú šité ka´dému zákazníkovi na mieru
a umo´òujú udr´iava´ zariadenie na najvyššom technickom stupni
na základe poznatkov a s vyu´itím najnovších technológií a know-how,
ktoré spoloènos´ ABB ponúka. Riešenie Sentinel umo´òuje zároveò
upgradova´ existujúci systém z morálne aj fyzicky zastaraného systému

na najnovšiu generáciu systémov ABB (napríklad Master-
piece, SATT systems a iné, ktoré sú u´ vyradené z vý-
robného procesu ABB). Systém ponúka s novými mo´-
nos´ami na správu softvéru a jeho upgrade aj mo´nosti
na upgradovanie hardvéru samotných riadiacich
systémov, èo u¾ahèuje prechod na nové technológie
s vyu´itím rozumných finanèných nákladov a nie hori-

bilných finanèných investícií, ako to preva´ne býva pri
výmenách riadiacich systémov. Zároveò od roku 2011

systém Sentinel prejde ïalšími vylepšeniami, aby umo´nil
zákazníkom vyu´ívajúcim priemyselnú automatizáciu prejs´

na najnovšie systémy spoloènosti ABB a zároveò pomohol
chráni´ vaše investície do týchto technológií.

Ak vás zaujímajú mo´nosti programu Sentinel pre váš systém, kontak-
tujte autora èlánku a radi vám pošleme detailné informácie o tomto
programe.
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Èo Automation Sentinel ponúka

Licencie pre najnovšie verzie inštalovaných softvérových prostredí

Licencie pre evolúciu a najnovšie funkcie

Podporu pre systémové softvérové verzie a´ do 5 rokov

Webový prístup na ABB Solution Bank na s´ahovanie najnovších verzií, patchov a firmwaru

Webový prístup na s´ahovanie najnovšej dokumentácie a informácií o novinkách

Telefonická technická podpora

Automatické upozornenia o obnovení Sentinel kontaktu a jeho vypršaní

Automatické upozornenia o nových softvérových verziách


