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nové produkty

 Aktualizovaný internetový obchod 
společnosti Distrelec

Internetový obchod společnosti Distrelec (www.distrelec.com) 
byl aktualizován a vedle kompletní nabídky výrobků v něm zákaz-
níci najdou mnoho dalších informací, jako např. aktuální ceny, stav 
dostupnosti, datové formuláře, příručky pro přístroje, bezpečnostní 
listiny. Stránky také dovolují vytvářet seznam výrobků a sestavovat 

z nich moduly. Na-
kupuje se jednoduše 
prostřednictvím sys-
tému elektronického 
obchodu (e-commer-
ce). Zákazníci, kteří 
pozorně sledují ceny 
výrobků, nyní v in-
ternetovém obchodě 
najdou aktuální tý-
denní výhodné na-
bídky.

Zásilková firma 
Distrelec, která se 

zaměřuje na distribuci elektroniky a příslušenství k počítačům, na-
bízí obsáhlý výběr kvalitních produktů od zhruba tisícovky výrobců 
z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace 
a pneumatických zařízení. Nabídku doplňuje výběr nářadí a ostatního 
příslušenství. Jednotlivé skupiny výrobků jsou průběžně rozšiřovány 
a prohlubovány a osvědčený sortiment je doplňován o nové skupiny 
produktů. Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za dopravu zá-
silky činí 5 eur (plus DPH). Tato cena není závislá na objemu zásilky.
Distrelec, tel.: 800 14 25 25, fax: 800 142 526, 
e-mail: info-cz@distrelec.com, www.distrelec.com

 IDS – nadstavba terminálů Magelis 
pro shodu s FDA

V průmyslu jsou často vyžadovány záznamy a sledování změn (tra-
cebility) podle normy FDA 21 CFR část 11. Přesně pro tyto účely je na-
bízena přímá nadstavba operátorských panelů Magelis a iPC Magelis 
pod názvem Vijeo Designer IDS. Uživatel může přímo sledovat přísluš-
ná data, která se mohou volitelně ukládat např. na stávající SQL server. 

Typickou úlohou je monitorová-
ní výrobních parametrů, událos-
tí a alarmů, které mohou ovliv-
nit kvalitu výroby. Vijeo Desi-
gner IDS poskytuje četné další 
funkce, mezi něž patří přenos a 
ukládání dat na určené IP adre-
se, zajištění přístupu a prezen-
tace dat širšímu okruhu uživa-

telů prostřednictvím prohlížeče IDS, podpora elektronického podpisu 
či správa dokumentace a aplikačního softwaru. Uložená data jsou uza-
mčena a chráněna proti poškození (read only). Doba archivace např. re-
ceptur může být nastavena podle data expirace plus jeden rok, nejmé-
ně však pět let. Funkce audit trail v rámci IDS umožňuje dohledat tyto 
události: přihlášení do systému, podpis a změna nastavení parametrů. 
Každý záznam má přiřazenu časovou značku s popisem přihlášeného 
uživatele. Přístupy, např. k nastavení žádaných hodnot PID regulátoru, 
jsou striktně specifikovány v bezpečnostním modulu v rámci nástroje 
Vijeo Designer. Typická konfigurace může mít až osm terminálů Ma-
gelis připojených k iPC Magelis nebo ke stanici PC s aplikací IDS. Po-
psané služby lze využívat v rámci podnikové sítě nebo vzdáleně přes 
webové rozhraní bez použití externího systému SCADA nebo DCS.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
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