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veletrhy a konference

Rozměrný sál kongresového centra Aldis 
v Hradci Králové praskal ve dnech 19. až 
20. října 2011 ve švech, protože na sedmnác-
tou uživatelskou konferenci Wonderware do-
razilo více než 150 účastníků, zejména z řad 
koncových zákazníků, systémových integrá-
torů a odborného tisku. Toto tradiční setkání 
uspořádala firma Pantek (CS) s. r. o., autori-
zovaný distributor produktů společnosti Won-
derware pro ČR a SR.

V úvodní části konference představil Kelly 
Kunkle, marketingový manažer Wonderwa-
re pro průmysl, koncepci Invensys InFusion 
ECS (Enterprise Control System), což je ote-
vřená platforma využívající zejména softwa-
rové produkty Wonderware na bázi ArchestrA 
pro vytvoření průmyslových supervizních 
a informačních systémů, které v reálném čase 
poskytují podporu pro řízení a analýzu výrob-
ních procesů. Do koncepce lze vedle produk-
tů z koncernu Invensys zahrnout i současné 
řídicí systémy od různých dodavatelů provo-
zované v podniku. Kelly Kunkle představil 
také geograficky rozsáhlé použití softwaru 
Wonderware v řídicím centru v Madridu, kam 

Uživatelská konference Wonderware 2011 
vzbudila velký zájem účastníků

jsou v reálném čase soustřeďovány informace 
o provozu a výkonnosti více než 560 solár-
ních elektráren ve Španělsku a Itálii, jejichž 
provoz řídí jediný pracovník.

Poté byly vyhlášeny nejlepší systémoví in-
tegrátoři softwaru Wonderware za období od 
minulé konference. Z České republiky získa-
la ocenění společnost ZAT a ze Slovenské re-
publiky ZTS VVÚ Košice a. s.

Konference byla příležitostí k představení 
nových verzí několika produktů Wonderwa-
re. Prvním z nich byl vizualizační software 
SCADA/HMI Wonderware InTouch 2012, 
který v nové verzi poskytuje lepší výkon při 
provozu aplikací, zvyšuje efektivitu práce vý-
vojářů a reaguje i na vývoj v informační tech-
nice (podpora nových operačních systémů, 
virtualizace, velká dostupnost apod.). Apli-
kační server Wonderware Application Server 
2012, který je ústředním produktem serverové 
platformy Wonderware System Platform, při-
náší v nové verzi např. zjednodušení a urych-
lení instalace, optimalizaci systému pro vyš-
ší výkon a stabilitu, nové možnosti zabez-
pečení aplikací aj. Představeny byly i nové 

verze Wonderware Operations Software 4.0 
a Wonderware Performance Software 4.0, 
které pat ří do skupiny systémů MES a jsou 
určeny k řízení, záznamu a analýze výrob-
ních událostí včetně rodokmenů výrobků. 
Wonderware Performance Software podrob-
ně sleduje a vyhodnocuje prostoje a celkovou 
efektivitu výrobních zařízení (OEE).

Na pořadu byly i prezentace systémo-
vých integrátorů, kteří předvedli použití pro-
duktů Wonderware v praxi. Představen byl 
projekt modernizace linek na výrobu jogurtů 
a dalších fermentovaných mléčných výrob-
ků v podniku Danone a. s., Benešov, za po-
užití systému Wonderware System Platform. 
Účastníci se také seznámili se vzdáleným sle-
dováním řídicích systémů kompresních sta-
nic ve společnosti NET4GAS s. r. o. pomocí 
softwaru Wonderware InTouch, Wonderware 
Historian a Wonderware Information Server.

Společenským zakončením prvního dne 
konference byl tradiční večírek v hotelu Čer-
nigov, kde se v neformální a přátelské atmo-
sféře setkali všichni účastníci této akce.
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