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kolů na externí zdroje dat, na řídicí a regulač-
ní systémy technologií a na obchodní měření, 
např. elektroměry. 

Komplexní dispečerský a manažerský 
informační systém poskytuje pracovníkům 
energocentra v jednotném informačním sys-
tému možnost realizovat funkce nutné pro 
obchodování s energiemi a podpůrnými služ-
bami, přípravu a plánování provozu, bilanco-
vání výroby a spotřeby energií, správu smluv 
a obchodních procesů s protistranami, faktu-
raci a několik dalších aktivit, které urychlu-
jí návratnost vložené investice. Jednoduchý 
rozvoj systému podle budoucích požadavků 
je zaručen jednotným prostředím a disponi-
bilitou autorů jak informačního systému, tak 
vlastního projektu.

Závěr

Společnost Ipesoft má mnohaleté zkuše-
nosti s řešeními rozsáhlých informačních sys-
témů, na které jsou kladeny velké požadav-
ky ohledně stability, kvality, bezporuchovosti 
a rychlé odezvy. V současné době patří k nej-
významnějším společnostem v oboru na Slo-
vensku. Disponuje několika desítkami vývo-
jových pracovníků a více než patnáctiletý-
mi zkušenostmi s vývojem systémů reálného 
času pro energetiku a průmysl. Nejčerstvějším 
úspěchem společnosti je ocenění za projekt ří-
zení provozu a obchodu s energiemi v želez-
niční společnosti ŽSSK Cargo, které se stalo 
IT řešením roku 2010 ve Slovenské republice 
(viz článek na str. 17). Mezi zákazníky společ-
nosti Ipesoft patří nejdůležitější společnosti na 
Slovensku, např. SEPS (Slovenská elektrizač-

ná a prenosová sústava), Slovenské elektrárne 
(včetně pobočky v Čechách), Slovnaft, Sloven-
ský plynárenský priemysel, mnoho tepláren 
a průmyslových podniků. V České republice je 
významným zákazníkem např. společnost Kor-
lea Invest, jeden z nejdůležitějších obchodníků 

s energiemi ve střední Evro-
pě, jehož podporu obchodo-
vání plně zabezpečují systé-
my Ipesoft. V poslední době 
se stal zákazníkem Ipesoftu 
také koncern ČEZ, se kterým 
byl podepsán kontrakt na rea-
lizaci energetické databanky. 

Pro průmyslové podni-
ky nabízí společnost Ipesoft 
systémy MES. Nejnovějším 
softwarovým nástrojem pro 
průmysl je PM Toolkit (Per
formance Monitoring Tool
kit), který je určen pro po-
užití v jednotlivých pro-
vozech a technologických 
linkách a umožňuje za vel-
mi přijatelnou cenu v reál-
ném čase získávat a vyhod-
nocovat základní informace 
o provozu výrobních zaříze-
ní. Získané údaje zobrazu-
je a vyhodnocuje celkovou 
efektivitu zařízení. 

Od května 2010 má Ipe-
soft dceřinou společnost 
v České republice se sídlem 
v Ostravě a kanceláří v Pra-
ze. Vzhledem k tomu, že 
koncem roku 2009 proběh-
la akvizice společnosti Inse-

ko, přibyly do nabídky společnosti také pro-
dukty firmy INFOR-EAM pro správu majet-
ku a údržby.

(Radim Adam, IPESOFT, spol. s r. o.)

Obr. 3. Sumární přehled o výrobě energie

Obr. 4. Přehled o výrobě tepla

Společnost ABB, světo-
vá špička v oboru energetic-
kých zařízení v automatizač-
ní technice, byla Kanadskou 
kosmickou agenturou (CSA) 
vybrána jako dodavatel jed-
né z hlavních komponent 
sondy, která bude vypuš-
těna v roce 2016 k planetě 
Mars. Předmětem dodávky 
je kosmický interferometr, 
který bude tvořit hlavní část 
přístroje v sondě, jež bude 
zkoumat atmosféru Marsu 
při hledání biologických 

ABB bude na Marsu

zdrojů metanu a následně 
i známek života. Uvedený 
přístroj je znám pod ozna-
čením MATMOS (Mars At
mospheric Trace Molecule 
Occultation Spectrometer) 
a je výsledkem spolupráce 
mezi California Institute of 
Technology (Caltech), CSA 
a Jet Propulsion Laborato-
ry (JPL) organizace NASA.

Hlavním cílem mise je 
určit chemické složení at-
mosféry Marsu. Spektro-
metr, obsahující interfero-

metr navržený a vyrobený společností ABB, 
bude v atmosféře Marsu detekovat a sledovat 
molekuly metanu. Bude schopen stanovovat 
rozložení metanu v atmosféře a určovat jeho 
typ (biologický nebo geologický) a bude také 
zjišťovat stopová množství dalších plynů. In-
spirací k vývoji interferometru pro spektro-
metr MATMOSv bylo zařízení zkonstruované 
společností ABB a dodané Kanadské kosmic-
ké agentuře do jejího satelitu ACE/SciSat-1. 
Tento satelit byl na oběžné dráze okolo Země 
déle než sedm let a jeho výkonnost daleko 
předčila očekávání vědecké veřejnosti.

(ABB s. r. o.)Obr. 1. Zařízení ACE-FTS
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