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krátké zprávy

  Firmy ATS a SAP spustí 
výukový program MESA

MESA International je sdružení výrobců 
a poskytovatelů výrobních informačních sys-
témů (MES), které propojují vrstvu výrob-
ních procesů s vrstvou tzv. podnikového říze-
ní (ERP). Spustit výukový program je jedním 
z dlouhodobých strategických cílů sdružení. 
Zástupci společností SAP a ATS představí vý-
ukový program MESA již během nadcházejí-
cí Severoamerické konference MESA (21. až 
23. června) ve městě Dearborn (Michigan, 
USA) a také na podzimní Evropské meziná-
rodní konferenci MESA (9. až 10. listopa-
du) v německém Düsseldorfu. Program vy-
užívá tzv. smíšené vzdělávací metody (tedy 
kombinaci výuky a školení prostřednictvím 
prezenčního studia a internetu). Záměrem je 
spustit program v Evropě tak, aby mohl na-
bídnout vícejazyčné kurzy. Zástupci třetích 
stran, včetně poskytovatelů řešení, softwaro-
vých vývojářů a univerzit, se mohou podílet 
na tvorbě výukového programu MESA tím, 
že umožní sdílet své výukové materiály. Pro-
gram je založen na principu modulů a rolí. 
Díky tomu je možné „namíchat“ moduly jak 
pro exekutivu, tak i pro operátory.

ATS je platinovým sponzorem sdružení 
MESA International pro rok 2010 a partne-
rem obou zmíněných konferencí MESA, na 
nichž rovněž představí živé ukázky systému 
MES běžícího v pivovaru Carlsberg. (ed)

  Český Siemens navazuje 
na mezinárodní úspěchy  
českých inženýrů

Český Siemens získal zakázku na výstav-
bu rozvodny vysokého napětí v syrském měs-
tě Banias. Rozvodna na pobřeží Středozem-
ního moře bude využívána k zálohování na-
pájení jedné z největších syrských rafinerií. 
Český Siemens tím navazuje na úspěchy a re-
nomé českých elektroinženýrů, kteří v šede-
sátých a sedmdesátých letech minulého sto-
letí stavěli a modernizovali elektrorozvod-
ná zařízení v této zemi. Rozvodna v hodnotě 
5,5 milionu eur bude uvedena do provozu za 
osmnáct měsíců.

Rafinerie v syrském městě Banias pat-
ří mezi tři největší v této zemi a zpracová-
vá ropu jak z Blízkého východu, tak i z Již-
ní Ameriky. Rafinerie je v současné době na-
pájena pouze z vlastní elektrárny. V případě 
výpadku této elektrárny by byl ohrožen pro-
voz rafinerie, a tím i export jejích produktů 
nejen do zemí západní Evropy. Proto se syr-
ská společnost Banias Refinery Co. rozhodla 
vystavět moderní rozvodnu, která celou rafi-
nerii napojí na páteřní elektrorozvodnou síť 
a umožní zálohovat napájení.

Český Siemens vyhrál tuto prestižní za-
kázku i díky pověsti, kterou čeští elektroin-

ženýři při stavbě elektrorozvodných zařízení 
v této zemi získali. Přáním zákazníka bylo, 
aby se na stavbě nové rozvodny podílel spo-
lehlivý tým, který má zkušenosti z výstavby 
elektrorozvodných zařízení v náročných kli-
matických podmínkách a který je pokračova-
telem úspěšných týmů ze šedesátých let mi-
nulého století. 

„Jsem velmi rád, že naši inženýři uspě-
li v náročné mezinárodní konkurenci,“ řekl 
Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti 
Siemens v ČR. Siemens v současné době do-
končuje projektovou dokumentaci a připra-
vuje expedici technických zařízení: řídicího 
systému a systému ochran, dílčí rozvodny 
velmi vysokého a vysokého napětí, výkono-
vých i distribučních transformátorů a dalších 
potřebných komponent. Siemens bude zod-
povědný za řízení celého projektu, instala-
ci a uvedení do provozu, které je plánováno 
na leden 2013.                                       (ed)

  Eaton Tour 2010: tradiční 
technické školení pro projek-
tanty a konstruktéry

Společnost Eaton Elektrotechnika spus-
tila registraci na jednodenní technická ško-
lení Eaton Tour 2010, která se budou konat 
v termínech od 14. září do 14. října 2010 ve 
dvanácti městech České republiky. Projek-
tanti a konstruktéři se zde formou přednášek 
a školení seznámí nejen s novými produkty, 
ale i se změnami v legislativě týkající se elek-
trotechnického oboru.

Pod názvem Eaton Tour se skrývá úspěšný 
program, který má svou tradici již z dob, kdy 
společnost působila na českém trhu pod ná-
zvem Moeller Elektrotechnika. Letošní roč-
ník Eaton Tour 2010 je koncipován jako roz-
manitý systém technických školení, který na-
bízí množství zajímavých informací z oblastí 
použití proudových chráničů, systémů pro ří-
zení a spínání vysokého napětí, bezpečnosti 
strojních zařízení a aplikačního řešení kvality 
a zálohy napájení. Účastníci budou mít rov-
něž možnost konzultovat vybraná témata se 
zúčastněnými odborníky. 

Vstup na školení je zdarma. Registrace je 
možná vyplněním elektronického formuláře 
na www.eatonelektrotechnika.cz/tour nebo 
e-mailem na TourCZ@eaton.com. Kromě 
nových znalostí mohou účastníci akce získat 
i jednu z hodnotných cen, o které se bude na 
závěr losovat.  (ed)

  Nový generální ředitel ABB 
Česká republika

Společnost ABB oznámila jmenování pana 
Hannu Kasiho do funkce generálního ředite-
le pro Českou republiku, a to s účinností od 
1. srpna 2010. Hannu Kasi je zároveň ředi-

telem klastru zemí, do kterého vedle České 
republiky patří ještě Maďarsko, Slovensko 
a Ukrajina. Ve funkci generálního ředitele na-
hrazuje paní Barbaru Freiovou, která nastu-
puje v rámci ABB na nové místo regionální 
ředitelky pro oblast Středomoří.

Hannu Kasi pracuje ve společnosti ABB 
již 24 let a během své kariéry zastával několik 
vedoucích funkcí v oblasti obchodu a financí 
ve Švýcarsku, Německu i Spojených státech. 
Do českého ABB přichází z pozice ředitele 
financí a controllingu ve švýcarském Cury-
chu. Česká republika není pro Kasiho nezná-
má. Již jako student zde nabíral zkušenosti 
v podniku Tesla a později, v době, kdy se již 
v rámci ABB zabýval východními trhy, věno-
val svou doktorskou práci problémům trans-
formace v postsocialistických ekonomikách. 

O současném vývoji v regionu Hannu 
Kasi řekl: „Domnívám se, že Česká repub-
lika a další země klastru budou mít i nadále 
vynikající příležitosti vzhledem ke své polo-
ze uprostřed Evropy. Navíc nízkonákladová 
základna společně s možnostmi dodávek vět-
šiny našich výrobků zůstanou pro ABB vel-
kou konkurenční výhodou.“

Hannu Kasi pochází z Finska, vystudoval 
marketing a mezinárodní obchod a má titu-
ly MSc a PhD v oboru ekonomie. Je ženatý 
a s manželkou Kristinou mají dvě děti, Ale-
xandra a Kristiana, oba vysokoškolské stu-
denty.                                                    (ed)

  Harting se brání padělate-
lům svých výrobků

Společnost HARTING Technology Group 
podala žalobu na čínskou firmu, která padě-
lala její konektory. Vedení společnosti Har-
ting se obrátilo na soud v Šanghaji a dalo 
podnět k soudnímu řízení. Následovalo vel-
mi důkladné vyšetřování. Po pouhých čty-
řech měsících soudního řízení šanghajský 
soud vynesl své rozhodnutí, ve kterém po-
tvrdil, že šlo o porušení patentu. Dotyčnému 
výrobci zakázal pokračovat ve výrobě a pro-
deji padělaných produktů a nařídil zaplatit 
náhradu škody.

Toto soudní rozhodnutí je pro společnost 
Harting významným pozitivním signálem. 
Podařilo se jím oslabit tržní pozici plagiáto-
ra a varovat současné i budoucí porušovate-
le patentů. 

Harting je společnost s mezinárodními 
aktivitami a udržuje si silnou pozici zvláš-
tě na asijských trzích. Své patenty registru-
je v Číně již od počátku 90. let. Až dodnes 
však byla jejich skutečná platnost nejistá. 
Výsledek nedávného soudního řízení proká-
zal, že duševní vlastnictví je chráněno také 
v Číně. Podáním této žaloby Harting demon-
stroval, že bude mezinárodně hájit práva své-
ho duševní vlastnictví a nebude váhat použít 
všechna příslušná zákonná opatření – nyní 
i v budoucnosti. (ed)


