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Systém Promotic patří k nejrozšířenějším 
systémům SCADA v České republice a na 
Slovensku a úspěšně proniká také na další ev-
ropské trhy. Pomocí tohoto nástroje je mož-
né vytvářet distribuované a otevřené aplika-
ce v nejrůznějších oborech průmyslu, jako 
jsou energetika, vodní hospodářství, dopra-
va, výroba atd. 

V systému Promotic jsou zabudovány 
desítky komunikačních ovladačů pro PLC 
a další zařízení (připojená sériovou linkou 
nebo prostřednictvím Ethernetu) a také běžná 

softwarová rozhraní (např. XML, TCP/IP, 
HTTP, HTTPS, OPC, ODBC, ADO, SQL 
atd.) pro konektivitu na další softwarové sys-
témy (např. podnikové informační systémy 
a databáze). Velmi využívanou funkcí sys-
tému Promotic je možnost snadno vytvářet 
distribuované aplikace v prostředí internetu 
nebo intranetu pomocí zabudovaného webo-
vého serveru. 

Od verze Promotic 8 je tento systém k dis-
pozici rovněž jako freeware (zdarma ke staže-
ní na www.promotic.eu). Ve freewarové verzi 
je možné bezplatně využívat všechny funkce, 
které jsou k dispozici v placené verzi systé-
mu, včetně všech ovladačů, rozhraní, webo-
vého serveru atd. Jediným omezením je ve-
likost aplikace do třiceti proměnných. Takto 
vytvořené aplikace lze provozovat bez časo-
vého omezení.

Systém SCADA PROMOTIC 8.2. přichází

Nová verze PROMOTIC 8.2.

Systém SCADA Promotic se neustále vy-
víjí, a tak bude letošní podzim ve znamení 
nové verze PROMOTIC 8.2 s mnoha vylep-
šeními. Zcela přepracován bude systém ge-
nerování webových obrazů, které již nebu-
dou závislé na Internet Exploreru, a bude je 
tedy možné zobrazovat také v jiných prohlí-
žečích (Chrome, Firefox, Opera atd.). Dále 
přibydou nové komunikační drivery pro ko-
munikaci s PLC Fatek a Allen-Bradley (pro-

tokol EtherNet/IP). Nová bude možnost in-
tegrovat animované obrázky ve formátu GIF 
do grafických panelů. Bude přidána také nová 
možnost licencování pomocí tzv. síťového klí-
če. Tímto způsobem bude možné distribuo-
vat licence Promotic jednotlivým pracovním 
stanicím prostřednictvím počítačové sítě (li-
cenční server Promotic). Toto řešení je vhod-
né zejména pro systémy ve virtualizovaném 
prostředí, u kterých nastává problém s pří-
stupem na hardwarové klíče připojené k po-
čítači prostřednictvím portů USB. K dalším 
novinkám patří možnost vytvářet a využívat 
prototypy a instance komplexních grafických 
prvků, mnoho nových předkonfigurací jak pro 
běžné úlohy, tak pro specifické použití (např. 
nastavení ekvitermních topných křivek atd.) 
a možnost exportovat a importovat datové ob-
jekty prostřednictvím souborů formátu CSV.

Všechny novinky budou plně funkční také 
ve freewarové verzi systému Promotic. 

Semináře Promotic 2012

Firma Microsys srdečně zve všechny zá-
jemce a uživatele systému SCADA Promo-
tic k účasti na tradičních bezplatných semi-
nářích. Na těchto setkáních jsou vývojový-
mi pracovníky firmy Microsys prezentovány 
aktuální a připravované technické novinky 
v systému. Účastníky zde čeká také předsta-
vení nové verze systému Promotic. Zájem-
ci o účast na seminářích s názvem Promotic 
2012 mají možnost se již nyní registrovat na 
webu www.promotic.eu. Vzhledem k omeze-
ným kapacitám přednáškových prostor dopo-
ručujeme všem zájemcům včasnou registraci. 
Harmonogram seminářů:
– 24. 10. 2012 – Ostrava,
– 31. 10. 2012 – Praha,
–   7. 11. 2012 – Trnava.

Microsys na veletrhu EloSys Trenčín 2012

Společnost Microsys, spol. s r. o., se le-
tos opět zúčastní veletrhu Elosys, který se 
bude konat 9. až 12. října 2012 v areálu Expo 
Center v Trenčíně. Všichni zájemci budou 
srdečně vítáni ve stánku, kde mohou zís-
kat veškeré potřebné informace o systému 
SCADA Promotic. 

Mimo samotný systém SCADA Promo-
tic bude možné získat informace také o kom-
plexních dodávkách aplikací tohoto systému, 
které společnost Microsys dodává „na klíč“. 
Mezi typické aplikace patří Promotic-Energ 
(systém pro měření a regulaci spotřeby ener-
gií), Promotic-Teplo (řízení a optimaliza-
ce tepelného hospodářství) a Promotic-VIS 
pro monitorování a vyhodnocování výroby 
v podnicích, o který je mezi zákazníky stále 
větší zájem. Jeho základem je sběr a archiva-
ce hodnot technologických veličin a výrob-
ních dat v reálném čase. Díky systému Pro-
motic-VIS je možné dosáhnout optimalizace 
výrobních procesů a snížení nákladů výrob-
ních podniků.
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