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podnikání

Společnost.OEM.Automatic,.spol..s.r..o.,.
přední.dodavatel.komponent.pro.průmys-
lovou. automatizaci. a. elektrotechniku,. se.

OEM Automatic nyní na nové adrese

v. červnu. 2014. přestěhovala. do. nových.
kancelářských. a. skladových. prostor..Ak-
tuálně. ji. najdete. na. adrese. Pražská. 239,.

250. 66. Zdiby,. v. areálu. Stará. pošta,. bu-
dova.2.

OEM.Automatic. zastupuje. více. než. tři-
cet. specializovaných. výrobců. komponent.
z.oblasti.elektrických.strojů,.tlaku.a.průtoku.
a.prvků.pro.elektroniku..

Nové. prostornější. a. dostupnější. sídlo.
společnosti.povede.k.dalšímu.zlepšení.po-
skytovaných.služeb.a.spokojenosti.zákazní-
ků.společnosti.OEM.Automatic.

OEM Automatic, spol. s r. o.
Pražská 239, 250 66 Zdiby
tel.: +420 241 484 940
e-mail: info@oem-automatic.cz
www.oem-automatic.cz

Obr. 1. Nové sídlo společnosti OEM Automatic: a) budova, b) recepce
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v automatizaci a M2M

Dne.1..října.2014.od.10.hodin.se.bude.
na.brněnském.výstavišti.v.sále.P1.pavilo-
nu.P.v.rámci.doprovodného.programu.Me-
zinárodního.strojírenského.veletrhu.konat.
konference. Vize  v  automatizaci  a  M2M..
Konferenci. pořádá. nakladatelství. Sdělo-
vací.technika;.časopis.Automa.je.její.hlav-
ní. mediální. partner.. Odbornými. garanty.
jsou. prof.. Ing.. Petr.Vavřín,. DrSc.,. eme-
ritní. rektor.VUT.v.Brně.a.člen.redakční-
ho.kruhu.časopisu.Automa,.a.Ing..Franti-
šek.Hýbner.z.Českomoravské.elektrotech-
nické.asociace.

Integrované.výrobní.podniky.a.průmyslová.
výroba.ve.věku.internetu.věcí.musí.být.schop-
ny.rychle.reagovat.na.stále.se.měnící.požadav-
ky.trhů,.na.kterých.působí..Automatizace.je.ná-
strojem.optimalizace.výroby.a.umožňuje.využí-
vat.inovace.pro.zajištění.konkurenceschopnosti..
Významnou.roli.přitom.hrají.rozhraní.zajišťující.
komunikaci.člověka.se.strojem,.systémy.zpra-
cování.obrazu.a.rozpoznávání.řeči,.multiagent-
ní.systémy.a.průmyslové.roboty..Nedílnou.sou-
částí.automatizace.je.technika.podporující.ko-
munikaci.strojů.a.zařízení.mezi.sebou.–.M2M,.
a.to.nejen.v.průmyslu,.ale.také.v.dopravě.a.lo-
gistice.. Problematika. vzájemné. komunikace.
strojů.bezprostředně.souvisí.s.možností.sběru.
dat.a.jejich.dalším.zpracováním.

Hlavní.témata.konference.jsou:
–. návrh,.vizualizace.a.simulace.procesů,.si-

tuační.povědomí,
–. kooperující. robotika.a. rozpoznávání. řeči.

a.obrazu,
–. měřicí,. řídicí,. automatizační. a. regulační.

technika,
–. řízení.výroby.a.logistiky,
–. internet.věcí.a.optimalizace.výrobních.pro-

cesů,
–. komunikace.M2M.pro.dálkové.monitoro-

vání.a.měření,
–. inteligentní.etikety.RFID.a.sběr.dat.

Účast. na.konferenci. je. zdarma.po.před-
chozí.registraci.na.www.stech.cz..Registrace.
je.otevřena.do.20..září.. (ed)

Seminář věnovaný možnostem zefektivňování inovačních aktivit a využití jejich výsledků je určen technickým 
manažerům firem, manažerům organizací, pracovníkům výzkumu a vývoje, ale i všem ostatním, jejichž práce 
vyžaduje uplatnění kreativity a invence.  
• Jak lze duševní vlastnictví a inovační potenciál začlenit do strategie firmy a využít je k jejímu růstu
• Živá ukázka rešerše na současný stav techniky – zadání zvolí účastníci
• Jak s pomocí metody TRIZ využívat řešení i z jiných oblastí techniky, než je ta, do které spadá řešený problém
• Kdy využít služby odborníků na průmyslové právo

© PRŮMYSLOVÉ 
právo v praxi

Jak chránit a využívat duševní vlastnictví 
v tržních podmínkách

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu

Účastnický poplatek 700,- Kč bez DPH. Součástí vložného je volná vstupenka na veletrh.  
Registrační formulář na www.fccpublic.cz/konference. 
Uvedete-li do poznámky registračního formuláře „AUTOMA“,  
bude Vám účtováno snížené vložné 500,- Kč bez DPH. 
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