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  Společnost RS Components 
v ČR prohloubila spolupráci 
s firmou Vishay Electronic

Mezi největší výrobce elektronických 
a elektrotechnických součástek v ČR patří 
společnost Vishay Electronic, spol. s r. o. Ve 
čtyřech závodech v Plzeňském kraji, Jiho-
českém kraji a Karlovarském kraji zaměstná-
vá více než 1 500 lidí. Hlavní náplní výroby 
jsou pasivní elektronické součástky, tj. vrst-
vové rezistory, drátové rezistory, keramické 
kondenzátory, svitkové výkonové kondenzá-
tory, tlumivky, malé transformátory, odpo-
rové potenciometry, odporové trimry a od-
porové snímače polohy. Zákazníky jsou vý-
znamní výrobci elektroniky, např. Siemens, 
Bosch, Hewlett-Packard, ABB, IBM, Apple, 
Samsung a mnoho dalších. Objem výroby se 
pohybuje kolem dvou miliard korun.

Společnost RS Components nejen do-
dává svým zákazníkům produkty značky 
Vishay (jde o více než osmnáct tisíc pro-
duktů v 85 kategoriích), ale výrobní závody 
Vishay jsou dokonce jejím významným zá-
kazníkem. Až do roku 2013 šlo jen o volněj-
ší vztah. Rok 2014 ovšem přinesl podstat-
nou změnu, a to uzavření národní smlouvy 
určující obchodní i servisní podmínky pro 
závody Vishay v ČR na jeden rok. Vysoká 
spolehlivost a rychlost dodávek, přehlednost 
informací, 2 500 značek v nabídce i více než 
půl milionu položek ihned skladem včet-
ně konzultační podpory jsou výhody, které 
pracovníci údržby strojů a zařízení v závo-
dech Vishay využívají každý den. Pozitivní 
zkušenosti včetně dalších možností, jak ob-
chodní vztah dále rozvíjet, se staly podně-
tem pro prodloužení dohody o spolupráci na 
další období. (ed)

  EtherCAT Technology 
Group a OPC Foundation 
na společné cestě za 
univerzálním rozhraním

Společnosti EtherCAT Technology Group 
(ETG) a OPC Foundation podepsaly na ve-
letrhu Hannover Messe 2015 dohodu o vzá-
jemné spolupráci. Spolupráce se týká nového 
univerzálního rozhraní pro Industrie 4.0 a IoT 
(Internet of Things). Oba systémy potřebují 
souvislý a spojitý tok dat, a to jak uvnitř vý-
robního závodu, tak i mimo něj prostřednic-
tvím cloudových a dalších internetových slu-
žeb. Společnosti se jej snaží dosáhnout pomo-
cí definování otevřeného rozhraní mezi jejich 
protokoly EAP (EtherCAT Automation Pro-
tocol) a OPC Unified Architecture.

Asociace ETG nabídla ke spolupráci svou 
sběrnici EtherCAT, pracující v reálném čase 
a určenou pro komunikaci mezi řídicími jed-
notkami strojů a zařízení, a především proto-
kol EAP. Společnost OPC Foundation zase po-

skytla svůj protokol OPC Unified Architectu-
re s integrovanou službou Security by Design, 
která umožňuje zakódovaná data přenášet do 
systémů MES a ERP a do úložišť (cloud). Spo-
lečnosti tak chtějí využít výhody svých proto-
kolů ke vzájemnému prospěchu. (jč)

 Migrace společnosti 
Daimler na systém NX

Společnost Daimler úspěšně dokončila 
přechod všech svých závodů po celém světě 
na systém NX společnosti Siemens. Migra-
ce byla zahájena v roce 2012. Za tuto dobu 
bylo proškoleno více než 6 200 uživatelů ve 
využívání systému NX, integrovaného sys-
tému pro projektování, výrobu a inženýrské 
simulace (CAD/CAM/CAE). Systém NX tak 
zcela nahradil Dassault CATIA V5. Uvedený 

zpět čas na realizaci svých úžasných designů.

Stáhněte si naši bezplatnou neomezenou
sadu nástrojů k rychlému prototypování 
na designspark.com

Vraťte inovaci zpět do Vašich návrhů 

#RapidPrototyping

Naše nástroje jsou perfektní pro vývojáře produktů a elektronické inženýry, kteří díky nim získají 

prototypu – a to snadněji a rychleji, než kdy předtím.
Naše sada nástrojů a zdrojů byla vytvořena za účelem umožnit Vám inovovat od konceptu až 
k

 

přechod v kombinaci s celofiremním zave-
dením softwaru Teamcenter pro správu vý-
robních dat a životního cyklu znamená, že 
software značky Siemens se podílí na úpl-
né digitalizaci vývoje výrobků společnos-
ti Daimler.

Společnost Daimler se rozhodla implemen-
tovat Smart Innovation Portfolio společnosti 
Siemens pro zlepšení efektivity a udržitelnos-
ti – zároveň s přáním integrovat systém CAD 
do současného systému Daimler, jenž tvoří 
rámec všech informačních plánovacích pro-
cesů. Pro firmu Daimler představuje zavedení 
nového softwaru největší migrační projekt IT 
v posledním desetiletí. Podle slov Dr. Michae-
la Gorrize, ředitele IT ve společnosti Daimler, 
je nyní společnost velmi dobře připravena na 
budoucnost, ale podařilo se jí také sladit tech-
nické procesy s nejvyššími standardy v auto-
mobilovém průmyslu. (ed)


