
Společnost ELCOM IPC, s.r.o. (umístění expozice) se bude na letošním MSV v Brně 
prezentovat jako dodavatel komplexních řešení. 
 
Když poslouchá člověk obeznámený s prací na technických sálech výrazy jako PLC, router, 
firewall, SAP, výrobní linka, GPRS, LAN, vybaví se mu jednotlivé systémy, které každý svým 
specifickým způsobem nesou odpovědnost za chod a  produktivitu podniku. A dá se říct, že 
tak, jak je míra odpovědnosti na celkovém výsledku rozdílná, tak je i každý systém jiný, má 
jiného dodavatele, jinou úroveň rozhraní mezi technikem a systémem, jinou koncepci 
ovládání. A na pracovníkovi technické obsluhy je, aby věděl o každém výdechu, každém 
zakašlání všech těchto systémů. To až dosud způsobovalo, že technické sály byly ne 
nepodobné jakési bizarní prodejně televizorů, kde každé zařízení na své obrazovce 
prezentovalo svým vlastním způsobem svůj zdravotní stav, či aktuální kondici. Velice často 
docházelo i k tomu, že stejná informace je prezentována v různé formě na více obrazovkách. 
A právě snaha změnit toto nepřehledné a neútulné prostředí vedla naší společnost 
k poskytování komplexních řešení pro zákazníky, která jsou realizována v jednotlivých 
krocích: 
 
1. Projektová příprava. Tým specialistů provede zmapování aktuálně použitých technologií, 
navrhnou řešení, která jsou pak prezentována uživateli. Současně probíhá analýza rizik 
celého projektu tak, aby předložený harmonogram co nejvíce odpovídal celkovému stavu. 
Vše je směřováno takovým způsobem, ať jsou co nejvíce chráněny investice zákazníka. 
 
2. Vývoj, výroba. Na základě projektové dokumentace je proveden vývoj, výroba a testování 
nových modulů dle požadované funkčnosti. Souběžně s tím probíhá výroba průmyslových 
počítačů (různých typů, např. průmyslové PC do 19“ zástavby, do rozvaděče,  embedded 
PC, panelové PC atd.) a vytipování vhodných komunikačních komponent (z produkce firmy 
MOXA – komunikační karty, ethernet switche, apod. nebo vlastní výroby – RTU jednotky) 
nebo dalších prvků systému dle specifikace řešení. Souběžně s výrobou hardwarových prvků 
systému probíhá vývoj softwarové části systému. Společně s uživateli systému dochází 
k prototypování uživatelského rozhraní systému, probíhá testování datových rozhraní 
směrem k okolním systémům.  
 
3. Implementace. Výstupem předchozí etapy je otestovaný systém, který je nyní instalován 
v prostředí uživatele. Po montáži hardwarových komponent – sběr, přenos a zpracování dat 
a jejich následné implementaci do datových struktur uživatele, je instalována a otestována 
softwarová část řešení. Programové vybavení je postaveno na bázi nejnovějších technologií, 
SCADA software Citect, databáze Microsoft SQL a následné prezentace dat prostřednictvím 
systému InfoPanels. Pro ověření funkčnosti dodaného řešení  jsou provedeny závěrečné 
testy systému. Po opravě chyb, které se projevily při testování systému a po odstranění 
připomínek uživatele je zahájen zkušební provoz. 
 
4. Školení. Nedílnou součástí celé dodávky je školení uživatelů. Tato školení lze rozdělit na 
několik úrovní – školení pro techniky, uživatele, operátory a správce celého systému. 
 
5. Servis, podpora. Jakmile je systém v provozu, nabízíme servisní podporu. Pracovníci 
servisního střediska jsou  k dispozici 24 hodin denně a jsou schopni řešit veškeré problémy, 
které se mohou vyskytnout při provozu systému. Součástí servisů je i podpora dalšího 
rozvoje systému, součinnost při instalaci dalších systémů  a poradenská činnost. Pro 
zákazníky jsou pořádány semináře, sloužící k seznámení s novinkami na poli automatizace. 
Aby byla zajištěna realizace projektu s maximálním omezením rizik, nabízíme stavebnicové 
řešení se standardními a prověřenými prvky. 
 
Výsledkem je pak uživatelsky srozumitelná prezentace monitorovaných a ovládaných dat, 
jednotná koncepce prezentace těchto dat a v neposlední řadě otevřenost systému 
s možností výměny dat s okolními systémy.  


