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průmyslová informatika

Po předchozí spolupráci se Pantek 
(CS), s. r. o. (www.pantek.cz), stal autorizo-
vaným distributorem firmy ACP (Automati-
on Control Products) pro Českou republiku 
a Slovenskou republiku.

ACP je firma specializovaná na podporu 
systémů s tenkými klienty a zaměřením na 
oblast průmyslové automatizace. Její sídlo 
je v Atlantě, Georgia, USA.

Nejpopulárnějším produktem firmy je ce-
losvětově rozšířený software ACP ThinMa-
nager, jehož licencí bylo prodáno již více 
než 50 000.

ACP ThinManager (obr. 1) zajistí snadnou 
integraci tenkých a zero klientů do informač-
ního systému, centrální správu jejich konfigu-
race, integraci obrazu z IP kamer, pokročilé 
zabezpečení síťové infrastruktury, mimořád-
nou flexibilitu v nastavení klientských pra-
covišť a rovněž i jedinečnou dostupnost pro-
vozovaných aplikací bez nutnosti investovat 
do nákladných řešení na bázi failover cluster. 
Jeho velkou předností je skutečnost, že jde 
o jednotné a kompletní řešení jak pro servero-
vou část systému, tak i pro stranu klientů.

Různé možnosti konfigurace klientských 
pracovišť v softwaru ACP ThinManager do-
volují např. navázat několik relací na jeden 
klientský hardware a jednoho uživatele (Mul-
tiSession), flexibilní práci s několika moni-
tory (MultiMonitor), realizaci několika ne-
závislých pracovišť prostřednictvím jednoho 
sdíleného terminálu (MultiStation), stínování 
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obrazu mezi klienty, sdílení myši a klávesni-
ce mezi několika terminály např. pro realiza-
ci velkoplošných zobrazovacích velínových 
systémů atd.

Mezi zákazníky využívajícími ACP Thin-
Manager jsou firmy snad ze všech odvětví 
průmyslu: strojírenského, těžebního, che-
mického, potravinářského atd., ale také fir-
my z komunálního sektoru, např. vodáren-

Obr. 1. Služby systému ACP ThinManager

doručení informací 
správné osobě ve 
správný čas a na 
správné místo

ství a zpracování odpadních vod. Jeden ze 
spokojených zákazníků Stephen Schultz, ve-
doucí čistírny odpadních vod města Riverside 
v Kalifornii, konstatoval: „ACP ThinManager 
nám pomohl soustředit se na to, co je naším 
úkolem, místo toho, abychom vedli neustálý 
boj s počítači.“

(Pantek (CS), s. r. o.)
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PŘÍPADOVÉ STUDIE, 
INOVACE I DISKUSE
LOG-IN je celodenní fórum zaměřené na 
nejefektivnější řešení, inovace, nové 
projekty a případové studie v logistice. 
Mluvčími fóra jsou přední logističtí od-
borníci nejen domácího trhu.

PŘIPOJTE SE K SETKÁNÍ LOGISTICKÉHO 
TRHU DNE 8. 10. 2015!

ZOOT: DISTRIBUČNÍ 
A LOGISTICKÁ SÍŤ
Vývoj koncepce logistiky a  distribuce 
největšího e-shopu s  módou v  ČR  – 
ZOOT. Používané technologie a procesy 

v interní logistice. Odpověď logistické 
koncepce na obchodní model snažící se 
poskytnout maximální servis pro spo-
třebitele. Řešení zpětné logistiky.

KIEKERT: LOGISTIKA 
VÝROBY ZÁMKŮ OD 
PŘÍJMU PO EXPEDICI
Firma Kiekert-CS je s  denní výrobou 
přes 160 000 zámků největším výrob-
cem zamykacích systémů na světě. Jak 
funguje vnitropodniková logistika od 
zaskladnění přes zásobování výroby až 
po expedici? Představení nového logis-
tického konceptu firmy včetně využití 
automatizovaných skladů.

ALLIANCE 
HEALTHCARE: 
DISTRIBUCE 
FARMACEUTIK
Pro farmaceutického distributora je 
hlavní činností samotná distribuce, 
avšak dnešní dynamický trh žádá 
více, a  tak se z  něj stal velkoobchod. 
Plnohodnotné distribuční služby po-
skytované lékárnám a zdravotnickým 
zařízením je vhodné doplnit kvalitním 
a inovativním servisem pro farmaceu-
tické výrobce. Přichází růst do dalších 
regionů, nasazení skladové automatiza-
ce i zefektivňování distribuce.
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