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komunikační systémy

platformu Talk2M je již celosvětově propo-
jeno více než 300 000 strojů. HMS provozu-
je cloud od roku 2006 zatím ve 156 zemích. 
Celosvětově se používá více než 35 serverů 
pro plně redundantní infrastrukturu. Aby byl 
zajištěn bezpečný přístup ke strojům i v ze-
mích, jako jsou Rusko a Čína, provozuje i zde 
HMS vlastní servery Talk2M, které jsou při-
způsobeny místním podmínkám. Tyto prak-
tické zkušenosti spojené s kompletním servi-
sem pro implementaci IIoT z jednoho zdroje 
znamenají pro strojírenské firmy velkou při-
danou hodnotu, včetně úspory času a nákladů.

Harmonizovat vzdálený přístup

Když se výrobci strojů spoléhají na 
Talk2M jako na portál vzdálené údržby, je to 
výhodné rovněž pro operátora systému, pro-
tože Talk2M řeší za výrobní společnosti ješ-
tě úplně jiný problém. Ve výrobě se používá 
velké množství různých strojů od různých vý-
robců. Jestliže nyní každý výrobce strojů na-
bídne své vlastní služby IIoT, stane se správa 
přístupových práv pro provozovatele zařízení 
a jeho informatiky brzy složitou, nepřehled-
nou a obtížně ovladatelnou. Prostřednictvím 

Talk2M může operátor systému centrálně re-
gulovat přístupová práva pro vzdálený pří-
stup pro všechny výrobce strojů a poskyto-
vatele služeb.

Nižší náklady na služby, kratší doby ode-
zvy a méně prostojů ve výrobě jsou však stále 
jen částí výhod vzdáleného přístupu. Propo-
jením svých strojů prostřednictvím Talk2M 
může samotný provozovatel zařízení na ces-
tách nebo z domova sledovat, jak zatížená je 
jeho výroba a zda jsou problémy včas indi-
kovány a řešeny.

Christian Vilsbeck, A&D

V ústřední části prezentace a ve speciálně 
zaměřených místnostech představí společnost 
Panasonic kompletní škálu svých elektrome-
chanických komponent, automatizačních sys-
témů, pohonů a průmyslových robotů. Kromě 
toho zde budou k dispozici stroje na výrobu 
elektroniky a technika pro maloobchod, ve-
řejné prostory, mobilitu a běžný život. CXC 
je svět moderní techniky, platforma pro dia-
log a ideální místo pro konání tematických 
setkání, seminářů a školení. Výstavní pro-
gram bude průběžně aktualizován a je navr-
žen tak, aby zdůraznil rostoucí význam spo-
lečnosti Panasonic jako silného prostředníka 
pro špičková technická řešení v oblasti mo-
bility, obchodu a bydlení.

„Naším cílem je zintenzivnit dialog se zá-
kazníky, vývojáři, partnery a veřejností a tím 
dále rozšířit náš růst v Evropě,“ vysvětluje 
účel střediska Johannes Spatz, prezident spo-
lečnosti Panasonic Industry Europe. „Otevře-
ním Centra výměny zkušeností v Mnichově 
společnost Panasonic ukazuje synergii pro-
jektů orientovaných na zákazníky v celé ob-
lasti moderní techniky. Kombinujeme naše 

Panasonic otevírá Centrum technologií  
v Mnichově

mnohaleté znalosti v oboru, vývoj hardwaru 
i softwaru a schopnost nabízet společnostem 
na míru šitá a integrovaná řešení,“ dodává Hi-
royuki Nishiuma, generální ředitel Panasonic 
System Communication Europe. A Alexan-
der Schultz-Storz, vedoucí divize Cross-Va-
lue společnosti Panasonic Industry Europe, 

dále vysvětluje: „Celková prezentace v CXC 
– ať jsou to ostrůvky produktů, prezentač-
ní sály, centra aplikací, zóna spoluvytváře-
ní, místa setkávání i školicí místnosti – nám 

nyní umožní poskytovat na-
šim partnerům, univerzitám, 
začínajícím podnikům i dis-
tributorům informace, které 
posílí důvěru a v budoucnu 
ještě rozšíří vzájemnou spo-
lupráci.“

CXC (Customer Experi-
ence Center) se nachází na 
východě Mnichova v evrop-
ském ústředí Panasonic In-
dustry. Panasonic Industry 
Europe bude využívat roz-
sáhlé zázemí CXC pro akce 
veřejného dialogu místního, 
regionálního i mezinárodní-
ho charakteru, setkávání se 
zástupci univerzit, tematic-
ké workshopy, představení 

nových produktů a akce pro novináře. Dal-
ší informace o CXC zájemci najdou na htt-
ps://industry.panasonic.eu/panasonic-cam-
pus-munich.
[Tisková zpráva Panasonic Electric Works Europe 
AG, březen 2021.]

(ed)

Společnost Panasonic soustavně rozšiřuje své aktivity v Evropě. V areálu Panasonic v 
Mnichově se nyní chystá otevřít nové Centrum technologií (CXC – Customer Experience 
Center). Komplex budov má více než 6 000 m2 a nabízí otevřenou platformu pro zákazní-
ky, obchodní partnery, vývojáře, start-upy a univerzity pro získávání a výměnu informací.

Obr. 1. Aktuální pandemická opatření neumožňují návštěvníky 
uvítat v CXC v Mnichově osobně – alespoň virtuální prohlídka 
je k dispozici na https://bit.ly/3fSWWV7
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  OPC Day International 
2021 – poprvé pouze 
virtuálně

Sdružení OPC Foundation uspořádá ve 
dnech 8. až 10. června 2021 konferenci 
OPC Day International – poprvé výhrad-
ně virtuálně. Zájemci se mohou registrovat 

již nyní na https://opcfoundation.org/webi-
nars/. Dozvědí se o milnících, směrech vý-
voje a aktivitách pracovních skupin v OPC 
Foundation. Každý den je čeká dvouhodi-
nový blok přednášek a hodina vyhrazená 
otázkám a odpovědím. Akce se uskuteční 
ve dvou časových polohách: od 8 do 10 h 
a od 18 do 21 h našeho času (první blok je 

určen pro Evropu a Asii, druhý pro Ameri-
ku). První den bude věnován klíčovým pre-
zentacím (určeno hlavně pro vedoucí pra-
covníky a strategické vývojáře), druhý den 
technickým novinkám (zejména pro vývojá-
ře, integrátory a softwarové inženýry) a tře-
tí den případovým studiím (především pro 
koncové uživatele). (ed)


