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automatizace v praxi

Obsluha linek má dále k dispozici kom-
pletní vizualizaci vytvořenou v systému CO-
MES, která zobrazuje aktuální informace 
o průběhu výroby, informace o umístnění 
dveří ve výrobním procesu a stavu jednotli-
vých zařízení. Vizualizace jako hlavní moni-
torovací nástroj výroby pomáhá obsluze rych-
leji a snáze nalézt vzniklé poruchy na výrob-
ních linkách.

Vedoucí pracovníci a mistři firmy Sapeli 
především využívají protokoly (reporty) a bi-
lanční statistiky k určení denních objemů vý-
roby, průchodu dveří jednotlivými linkami a k 
získání informací o výkonnosti linek a jednot-
livých pracovníků na pracovištích. Všechny 
uvedené informace jsou ukládány na server 
COMES, který je archivuje, zálohuje a zpří-
stupňuje je podle nastavení přístupových 
oprávnění jednotlivých uživatelů.

Přínosy pro firmu Sapeli

Použití systému COMES jako hlavního 
nástroje na úrovni MES přineslo firmě Sapeli 
s spolu s použitím moderní informační tech-
niky a moderních výrobních zařízení přede-
vším tyto výhody:
– spolehlivý, konfigurovatelný nástroj pro ří-

zení výroby s plnou podporou a možností 
přidávat v budoucnosti nové funkce a upra-
vovat současné výrobní procesy,

– zkrácení výrobního doby a zefektivnění re-
alizace zakázek,

– kompletní sledování výroby a sběr důle-
žitých výrobních parametrů potřebných 
k optimalizaci,

– minimalizaci chyb ve výrobním procesu 
a ve výrobních dokumentacích eliminací 
lidského faktoru,

– stoprocentní adresnou identifikaci každé-
ho výrobku, včetně možnosti dohledat kon-
krétní průběh výroby,

– centrálně spravovanou a řízenou výrobu.

Závěr

V první etapě projektu Dekor byla do-
končena plná automatizace všech výrob-
ních linek a specifikována všechna data, 
která je třeba sbírat ve výrobě. Hlavním cí-
lem další plánované fáze rozvoje výrobních 
linek Dekor bude rozšířit konfiguraci CO-
MES o operativní plánování výroby a vý-
slednou optimalizaci celého výrobního pro-
cesu na základě dnes již získávaných výrob-
ních a procesních informací.

Ing. Jiří Sobotka, Sapeli

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Dny otevřených dveří 
společnosti B+R automatizace

B+R automatizace, spol. s r. o., pořádá 
i letos dny otevřených dveří v době koná-
ní Mezinárodního strojírenského veletrhu 
v Brně. Ve dnech 13. až 17. září 2010 mohou 
zájemci navštívit společnost v prostorách br-
něnské kanceláře v ulici Stránského 39, kde 
jim její pracovníci představí celý sortiment 
techniky značky B&R. Mezi 9. a 17. hodi-
nou bude pro návštěvníky firmy připraveno 
drobné občerstvení. Zájemci se také mohou 
poradit s odborníky firmy, jak využít výho-
dy automatizační techniky. Široká paleta pro-
duktů společnosti B+R automatizace umož-
ňuje řešit téměř jakoukoliv automatizační úlo-
hu. V nabídce jsou mimo jiné různé varianty 
ovládacích panelů, volně programovatelných 
řídicích systémů, průmyslová PC, decentra-
lizované I/O systémy, pohony a prvky pro 
průmyslové sběrnice.                            (ed)

  Konference Technical 
Computing Bratislava – TCB 
2010 zve autory

Na tradici známé mezinárodní konference 
Technical Computing Prague – TCP, zastře-
šované společností Humusoft, s. r. o., a kona-
né v dosavadních sedmnácti ročnících v Pra-
ze, naváže letos 20. října 18. medzinárodná 
konferencia Technical Computing Bratislava 
2010 – TCB 2010. Opět se na ní setkají uživa-
telé a příznivci softwarových systémů MAT-
LAB® a Simulink®, dSPACE a Comsol Mul-
tiphysics®, aby si vyměnili zkušenosti s po-
užíváním uvedených nástrojů pro technické 
výpočty, analýzu dat, modelování a simula-
ce v praxi v následujících rámcových tema-

tických oblastech: řídicí technika, zpracová-
ní signálů a obrazů, aplikovaná matematika 
a fyzika, komunikační technika, chemické 
technologie, lékařství, měření a zpracování 
dat, multifyzikální modelování, konstrukční 
výpočty, biotechnologie, přírodní vědy, život-
ní prostředí a finančnictví.

Organizátoři konference, jimiž jsou spolu 
s firmou Humusoft, s. r. o., společnost Sys-
témy priemyselnej informatiky s. r. o., in-
ternetový časopis Posterus a Diskusné fó-
rum Matlab.sk, proto vytvářejí na konferenci 
prostor především pro vystoupení a příspěv-
ky uživatelů uvedených systémů, které zvou 
k aktivní účasti. Jednacími jazyky konfe-
rence jsou čeština, slovenština a angličtina. 
Ke konferenci bude vydán sborník s číslem 
ISBN obsahující soubor rozšířených abstrak-
tů přednášek v tištěné podobě a soubor pří-
spěvků a doprovodných článků a prezentací 
v elektronické podobě na CD-ROM. Součás-
tí sborníku tak mohou být i příklady řešené 
v prostředích Matlab a Simulink, Comsol 
Multiphysics, prezentace referujících pra-
covišť apod.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěv-
ků je 20. září, oznámení o přijetí příspěvku 30. 
září a příjmu finálních příspěvků 8. října 2010. 
Další informace jsou na www.humusoft.cz 
v oddílu Kalendář událostí.  (pb)

  Konference o řízení 
podniku v krizovém období

Svaz strojírenské technologie a ústav ří-
zení a ekonomiky podniku Fakulty strojní 
ČVUT v Praze pořádají mezinárodní kon-
ferenci Integrované inženýrství v řízení prů-
myslových podniků s tematickým podtitulem 
Řízení podniku v krizovém období. Konfe-
rence se bude konat jako součást doprovod-

ného programu MSV v Brně 14. září 2010 
od 13 h v Kongresovém centru na výstaviš-
ti v Brně, sál B.

Cílem konference je prezentovat výsled-
ky teoretického výzkumu a výsledků spolu-
práce pracovníků ústavu řízení a ekonomiky 
podniku Strojní fakulty ČVUT v konfron-
taci s praktickými zkušenostmi význam-
ných manažerů podniků a organizací v ob-
lasti metod zvyšování efektivnosti podniku. 
Výchozí hypotézou konference je výrok P. 
Druckera, že smyslem moderního manage-
mentu je nejen systematické zvyšování pro-
vozní excelentnosti – „dělání věcí správně“, 
a zvyšování konkurenceschopnosti prostřed-
nictvím neustálého zlepšování, ale také „dě-
lání včas správných věcí“.

Konference je určena především pra-
covníkům podnikovému managementu vr-
cholové i střední úrovně; marketingovým, 
technickým, finančně správním, personál-
ním i provozně-výrobním vedoucím, ale 
také členům představenstev a dozorčích 
rad a vlastníkům podniků. Přínosem může 
být i pro pedagogy a studenty technických 
a ekonomických univerzit i ostatních vy-
sokých škol.

Autory přednášek a příspěvků do sbor-
níku jsou vedoucí pracovníci průmyslo-
vých podniků, přednášející učitelé tuzem-
ských i zahraničních vysokých škol i vý-
zkumných ústavů.

Podrobné informace o konferenci zájem-
ci získají v ústavu řízení a ekonomiky pod-
niku Fakulty strojní ČVUT v Praze, www.
rep.fs.cvut.cz, e-mail: hana.padevetova@fs.
cvut.cz, michal.kavan@fs.cvut.cz.

Registrace jsou přijímány pouze pro-
střednictvím webových stránek kongresu 
registračním systémem on-line na www.
bvv.cz/msv (program odborných konferen-
cí a seminářů), a to do 9. 9. 2010. (ed)


