
25AUTOMA  8-9/2014

modelování a simulace

Společnost.iSILOG.se.za.více.než.čtrnáct.
let. úspěšného. působení. stala. přední. firmou.
v. oboru. simulací. a. optimalizace. výrobních.
a. logistických. procesů.. Díky. vlastnímu. in-
tenzivnímu.vývoji.i.spolupráci.s.významnými.
evropskými.univerzitami.iSILOG.v.současné.
době.nabízí.efektivní.nástroje.pro.operativní.
plánování.výroby,.virtuální.zprovoznění.auto-
matizační.a.výrobní.technologie,.nástroje.pro.
testování. návrhů. konstrukcí. manipulačních.
zařízení.a.automatizační.techniky.a.pro.vizua-
lizaci. podnikových. procesů..To. vše. včetně.
souvisejících.profesionálních.služeb.

Také.v. tomto. roce. iSILOG.uvádí.na. trh.
mnoho. novinek.. Dvě. nejdůležitější. z. nich.
představuje.tento.článek.

4Deploy – vývoj automatizačního 
hardwaru a softwaru hrou

Jak.zaručit,.aby.nově.vyvinutý.hardware.
a.software.po.instalaci.a.zprovoznění.na.mís-
tě.bezproblémově.fungovaly?.Nástroj.4Dep-
loy.(obr. 1).umožňuje.bez.rizika.testovat.au-
tomatizační.techniku.pomocí.virtuálního.mo-
delu.návrhu..Díky.spojení.nástrojů.Unity3D.

Novinky společnosti iSILOG  
nejen pro průmyslovou automatizaci

a.4Deploy.Asset.lze.snadno.vytvořit.realistic-
ké.3D.modely.automatizačních.zařízení..Po-
souzení. jejich. zástavby. v. navrhovaném. za-
řízení,. testování. reakcí. softwaru. na. signály..
a. (v. kombinaci. s. nástrojem. SIMIT). ověře-
ní. správných. zásahů. řízených. akčních. čle-
nů. je. hrou,. v. níž. je. pro. konstruktéra. snad-
né.zvítězit.

Value-Stream Planner – unikátní spojení 
mapování toku hodnot a simulace

Jestliže. jsou.v.podniku.zaváděny.princi-
py. štíhlé. výroby,. je. žádoucí. předem. vědět,.

zprovoznění bez zpoždění,
bez problémů, napoprvé

ü Vyplňte mezeru mezi konstrukcí HW a vývojem SW
ü Spojte Vaše konstrukční CAD návrhy se senzory a akčními členy

– ověřte bezrizikově jejich správnou souhru za reálných fyzikálních podmínek

unikátní spojení automatizace
a technologií počítačových her

ü Otestujte Vaši automatizační techniku – HW i SW
ü
ü Využijte 4Depoly Asset pro rychlé modelování

ověření logistických a technologických konceptů
přehledné a efektivní 3D vizualizace

ü Určete snadno a rychle, který koncept výroby či logistiky je nejlepší
ü Odhalte potenciál Vašeho podniku, odstraňte úzká místa
ü Využijte rozšíření pro Váš obor

– automotive, logistika, potravinářství, chemický průmysl, pivovarnictví a výroba nápojů…
ü Využijte našich služeb

– prodej SW a doplňků včetně servisu
– školení pro všechny úrovně uživatelů
– profesionální simulační studie
– vývoj speciálních aplikací

Kontakt
E-mail:

+420 773 000 109
Web: www.isilog.cz

|  information@isilog.de
|  +49 7221 99 65 78-0
|  www.isilog.de

NX Mechatronics Concept DesignerNX Mechatronics Concept Designer

4Deploy4Deploy

Plant SimulationPlant Simulation

Vytvářejte realistické digitální návrhy automatizační techniky díky technologii Unity3D

Tel :
jiri.hloska@isilog.cz

.

Obr. 1. 4Deploy umožňuje bez rizika testovat automatizační techniku pomocí virtuálního modelu

Obr. 2. Value-Stream Planner spojuje komu-
nikační rozhraní pro tvorbu map toku hodnot 
s výhodami simulace podnikových procesů
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jaké.dopady.budou.změny.mít..Předem.znát.
všechny.efekty.změn.a.mít.jistotu.je.možné.
díky.nástroji.Value-Stream.Planner.

Value-Stream. Planner. spojuje. komuni-
kační. rozhraní.pro. tvorbu.map.toku.hodnot.

s.výhodami.simulace.podnikových.procesů,.
kterými.lze.zjistit.dopady.plánovaných.změn.
na. sledované. rozhodující.parametry,.včetně.
posouzení.různých.scénářů.při.zahrnutí.vli-
vu.náhodných.dějů.a.rizik..Zájemci.se.mo-

hou. registrovat. na. www.value-stream-plan-
ner.com.a.zdarma.si.vyzkoušet.betaverzi.to-
hoto.nástroje.

(iSILOG)

Systém.PROMOTIC™.patří.k.nejrozšíře-
nějším.systémům.SCADA.v.České.republi-
ce.i.na.Slovensku.a.úspěšně.proniká.také.na.
další. evropské. a. světové. trhy.. Pomocí. Pro-
moticu.je.možné.vytvářet.aplikace.pro.distri-

buované.a.otevřené.systémy.v.nejrůznějších.
oblastech.průmyslu,.např..v.energetice,.vod-
ním.hospodářství.(obr. 1),.dopravě,.výrobě,.
skladování.atd..

PROMOTIC – novinky, semináře a veletrhy  
na podzim 2014

Promotic.se.neustále.vyvíjí,.a.tak.bude.le-
tošní.podzim.ve.znamení.zbrusu.nové.verze.
Promotic.8.3.,.jež.opět.přinese.mnohá.vylep-
šení..Všechny. novinky. budou. plně. funkční.
také.v.režimu.freeware.(zdarma.ke.stažení.na.

www.promotic.eu)..
Na. tradičních.seminá-

řích. firmy. Microsys. bu-
dou. vývojovými. pracov-
níky. firmy. prezentovány.
aktuální. a. připravované.
technické. novinky. systé-
mu. Promotic.. Účastníky.
zde. rovněž. čeká. předsta-
vení. nové. verze. Promo-
tic. 8.3.. Semináře. se. bu-
dou.konat:
–. 30..9..2014.v.Ostravě,
–. 2..10..2014.v.Trnavě,
–. 8..10..2014.v.Praze.

Účast. na. semináři. je.
zdarma.. Pro. přihlášené.
účastníky.semináře.je.za-
jištěno.občerstvení.a.oběd..
Více.informací.a.registraci.

zájemci.najdou.na.www.promotic.eu/cz/pro-
motic/training/seminarregist.htm.

Společnost.Microsys.se.bude.také.účast-
nit. významných. zahraničních. veletrhů.. Zá-

jemci.o.systém.Promotic.jsou.zváni.do.stán-
ků.na.veletrzích:
–. Energetab:.16..až.18..9..2014,.Bílsko-Bě-

lá.(Bielsko-Biała),.Polsko.(hala.T,.stánek.
číslo.20),

–. Elosys:.14..až.17..10..2014,.Trenčín,.Slo-
vensko.(hala.1,.stánek.číslo.10),

–. SPS.IPC.Drives:.25..až.27..11..2014,.No-
rimberk,. Německo. (hala. 6,. stánek. číslo.
125).
.

Mgr. David Kubný, 
Microsys, spol. s r. o.

Obr. 2. Společnost Microsys spolupracuje 
s vysokými školami, a to i v zahraničí – seminář 
pro studenty Technické univerzity v Čensto-
chové v Polsku v květnu 2014

Obr. 1. Ukázka vizualizace v systému Promotic (čistírna odpad-
ních vod)
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y   Setkání mistrů v Mladé 
Boleslavi

Jak.aplikovat.japonské.a.americké.meto-
dy.na.evropskou.výrobu?.Jak.řešit.konflikty.
na.pracovišti?.Jak.na.osobní.a.pracovní.roz-
voj.mistrů?.Odpovědi.na.tyto.a.další.otázky.
zazní.na. fóru.Setkání.mistrů,.které.se.koná.
15..října.2014.ve.Škoda.Muzeu.v.Mladé.Bo-
leslavi..Účastníci.této.akce.se.mohou.těšit.jak.
na.odpolední.odborné.přednášky,.tak.i.na.ex-
kurzi.do.motorárny,.lisovny,.svařovny.a.mon-
táže.modelů.Octavie.v.podniku.Škoda.Auto..
Odborné. přednášky. vedené. zkušenými. ex-

perty. budou. doprovázeny. případovými. stu-
diemi.z.praxe..

O. japonských. metodách. používaných.
v.evropské.výrobě.bude.povídat.Radim.Tan-
zyna. ze. společnosti. Denso.. Jana. Šachová.
z. Continental.Automotive. Czech. Republic.
zase.promluví.o.amerických.metodách..Dal-
ší.příspěvek.týkající.se.osobního.a.pracovní-
ho.rozvoje.mistrů.přednese.personální.mana-
žerka.Šárka.Rysová.

Problematikou.konfliktních.situací.na.pra-
covišti. se.bude.zabývat. Jiří.Suchý,.který. je.
zkušeným.lektorem.a.koučem.mistrů.a.střed-
ního. managementu.. Poradí,. jak. předcházet.
konfliktům.v.pracovním.i.v.osobním.životě..

Představí.deset.kroků.k.překonání.konflik-
tů.a.prozradí,.proč.je.dobré.vědět,.kdo.jak.
reaguje.na.konflikty.a.kdo.se.může.podílet.
na.jejich.řešení.

Škoda.Auto.se.jako.jedna.z.mála.auto-
mobilek. na. světě. pyšní. více. než. stoletou.
nepřerušenou.výrobní.tradicí..Účastníci.Se-
tkání.mistrů.poznají.v.Mladé.Boleslavi.celý.
příběh.této.společnosti.

Akci.pořádá.společnost.top.vision,.spe-
cialista.na.firemní.vzdělávání..Kdo.se.při-
hlásí.do.19..září,.zaplatí.za.účast.sníženou.
cenu.5.900.korun..Více.informací.je.uvede-
no.na.www.setkanimistruforum.cz.

(vp)


