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Systém Promotic patří k zavedeným soft-
warovým systémům SCADA používaným 
nejen v České republice a na Slovensku. 
Pomocí tohoto nástroje je 
možné vytvářet distribuo-
vané a otevřené aplikace 
v nejrůznějších oblastech 
průmyslu, jako je energeti-
ka, vodní hospodářství, do-
prava, výroba atd. V systé-
mu Promotic jsou zabudo-
vány desítky komunikačních 
ovladačů pro PLC (ve va-
riantě s rozhraním pro sé-
riovou linku nebo Ether-
net) a standardních soft-
warových rozhraní (např. 
XML, TCP/IP, HTTP, OPC, 
ODBC, SQL atd.) určených 
k propojení s dalšími soft-
warovými systémy (např. 

SCADA systém PROMOTIC – semináře 2010
podnikovými informačními systémy a da-
tabázemi). Velmi využívanou funkcí sys-
tému Promotic je možnost snadno vytvářet 

distribuované aplikace v prostředích inter-
net a intranet. 

Společnost Microsys srdečně zve všech-
ny zájemce a uživatele systému Promotic 
k účasti na tradičních bezplatných semi-
nářích. Na těchto setkáních vývojoví pra-
covníci firmy Microsys prezentují aktuál-
ní a připravované technické novinky v sys-
tému Promotic. Účastníky zde čeká také 
představení nové verze Promotic s novými 
funkcemi a vylepšeními. Zájemci o účast na 
seminářích o systému Promotic mají mož-
nost se již nyní registrovat na webové strán-
ce www.Promotic.eu. Vzhledem k omeze-
ným kapacitám přednáškových prostor do-
poručujeme zájemcům včasnou registraci. 
V tab. 1 jsou uvedeny termíny a místa ko-
nání seminářů.

Společnost Microsys, spol. s r. o., vý-
robce a distributor SCADA systému Pro-
motic, se letos premiérově zúčastní veletr-
hu EloSys, který se bude konat 5. až 8. října 
2010 v areálu Expo Center Trenčín. Všich-
ni zájemci jsou vítáni ve stánku společnosti 
Microsys, kde mohou získat veškeré potřeb-
né informace o SCADA systému Promotic.

(Microsys, spol. s r. o.)

Tab. 1. Harmonogram seminářů Promotic v roce 2010

Datum Místo konání
13. 10. 2010 Ostrava – vědecko-technický park (za kolejemi VŠB), Ostrava-Poruba
19. 10. 2010 Praha – hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha 9
26. 10. 2010 Trnava – hotel IMPIQ, B. S. Timravy 2, 917 01 Trnava

Obr. 1. Software Promotic se uplatní v mnoha oblastech průmyslu

Jak již bylo uvedeno ve vydání časopi-
su Automa 6/2010 na str. 23, pořádá firma 
Murr elektronik seriál miniseminářů pod ná-
zvem Efektivní řešení distribuovaných insta-
lací. Semináře se zaměřují na oblast vzdále-
ných vstupně-výstupních systémů pro prů-
myslové sběrnice, a to jak pro instalaci do 
rozváděčů a obslužných pultů, tak pro mon-
táž přímo na stroji.

Podnětem pro uspořádání těchto seminá-
řů je současný tlak na ekonomická a efek-
tivní řešení veškerých elektrických instalací 
strojních zařízení, a to jak ze strany uživate-
le, tak ze strany tvůrce a výrobce těchto za-
řízení. Nejčastějšími slovy v této oblasti jsou 
automatizace, bezobslužný spolehlivý pro-
voz, rychlá a cílená údržba. A to vše pokud 
možno za co nejméně peněz. Najít vyváže-
ný poměr mezi těmito požadavky není zrov-
na jednoduché.

V průběhu seminářů budou předvedena 
ekonomická a efektivní systémová řešení, 
která nabízí paleta vstupně-výstupních modu-
lů firmy Murrelektronik, především se však 
účastníci seznámí s tím, jak snadno a přehled-

Semináře Murrelektronik – pravý čas pro přihlášení

ně lze pomocí těchto produktů vyřešit poža-
dovanou instalaci. V závěru semináře bude 
vždy uspořádán workshop, který účastníkům 
umožní vyzkoušet si prezentované vlastnosti 
na funkčních předváděcích modelech.

V tab. 1 je uveden přehled termínů a míst, 
kde budou semináře uspořádány. V současné 
době již společnost Murrelektronik evidu-
je množství přihlášek. S ohledem na omeze-
né kapacity vybízí zájemce, aby se ještě při-
hlásili a zajistili si účast. Požadavek mohou 

zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu, 
poté jim bude zaslána přihláška k registraci.

Ing. Vladimír Schnurpfeil
vedoucí prodeje pro ČR, 

Murrelektronik CZ

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762, 333 01 Stod
tel.: +420 377 233 935
e-mail: info@murrelektronik.cz

Tab. 1. Závazné termíny a místa konání seminářů Efektivní řešení distribuovaných instalací

Datum Místo Kontakt
7. 9. 2010 Praha, Wellness Hotel Step www.hotelstep.cz
8. 9. 2010 Plzeň, hotel Primavera www.primaverahotel.cz
9. 9. 2010 Liberec, Tipsport arena Liberec www.tipsportarena.cz

14. 9. 2010 Ostrava, zámek Zábřeh www.zamek-zabreh.cz
15. 9. 2010 Hradec Králové, hotel Černigov www.hotelcernigovhradeckralove.com
3. 11. 2010 České Budějovice, hotel Budweis www.hotelbudweis.cz
4. 11. 2010 Jihlava, EA Business Hotel Jihlava www.euroagentur.com/cz/ea-business- 

-hotel-jihlava
9. 11. 2010 Otrokovice, hotel Rottal www.hotelrottal.cz

10. 11. 2010 Brno, hotel Velká Klajdovka www.klajdovka.cz


