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Vestavěný systém (embedded
systém) je jednoúčelové zaříze-
ní, ve kterém je počítač zabu-
dován a které ovládá. Na rozdíl
od univerzálních počítačů jsou
embeded počítače jednoúčelo-
vé zařízení, určené pro předem
definované činnosti.

Mezi zařízení, která označu-
jeme jako „embedded“, patří
například pokladny v obcho-
dech, bankomaty, různá specia -
lizovaná zařízení na sběr dat,
jako jsou například medicínské
tablety, přenosné počítače pro
oblast služeb (maloobchod
a restaurace), navigace, ale lze
se s nimi setkat také v automo-
bilech, které používají nové
technologie i pro komunikaci
s řidiči a dispečery.

Značka IEI Mobile nabízí
ucelené portfolio produktů pro
poskytovatele embedded řeše-
ní. Nejúspěšnějším produktem
z dílny IEI v oblasti komunika-
ce je mobilní počítač pro dopra-
vu iKarPC, držitel ocenění Best
choice award Computex 2011.

iKarPC nastavuje novou vý-
konnostní laťku v segmentu
mobilních počítačů v automo-
bilové přepravě. Zařízení dis-
ponuje nejpokročilejší navi-
gační technologií, sběrnicí
CAN pro informaci o technic-
kém stavu vozidla, SW pro lo-
kalizaci vozidel, plánování
tras, organizace pracovních
dat, generování reportů, a v ne-
poslední řadě i digitální televi-
zi. iKarPC pomůže maximali-
zovat výkon řidičů a zlepšit
produktivitu vozového parku.

Počítač Ikar je embedded
zařízení pro automobily, které

je poháněno procesorem Intel
Atom Z510, 1,1 GHz, s nízkou
spotřebou energie. Je vybaven
osmipalcovým odporovým do-
tykovým displejem, který je či-
telný na slunci a má automa-
tické tlumením jasu. Operační
paměť počítače iKar je 1 GB

DDR2, ukládání dat je volitelné
na 4GB CompactFlash nebo na
SSD kartu. Bezdrátové připo -
jení zde zabezpečuje WiFi pro
synchronizaci dat, ad-hoc ko-
munikaci v garážích a 3G mo-
dem pro stahování GPS map
a audio a video přenos. Samo -
zřejmostí je GPS přijímač
a Bluetooth pro komunikaci
s pokladním systémem, čtečkou
platebních karet apod. Multi mé -
dia jsou zde zastoupena 1,3me-
gapixelovou kamerou a repro-
duktorem pro komunikaci s dis-
pečerem. IkarPC je vybaven
konektory OBD-II/J1939/FMS,
což jsou protokoly pro vnitřní
komunikační síť vozidla, která
je napojena na všechny důleži-
té komponenty. Jedná se o pa-
lubní počítač, který podává 
informace nejen o rychlosti,
najetých kilometrech a stavu
nádrže, ale i o chybách z jed-
notek motoru, brzdy, klimati-
zace, ABS (celkem 79 různých
informací o vozidle). Voli tel -
ným nadstandardem je modul
pro digitální televizi, který
umožní řidiči v době čekání
sledovat televizi s informacemi
o dopravním omezení. V nepo-
slední řadě je třeba zmínit prů-
myslové krytí IP54 a odolnost
na pád do jednoho metru.

iKarPC může být použit do
různých typů aplikací, od pře-

pravní flotily po linkovou či
dálkovou přepravu osob. Vy -
užití přináší možnosti v úspo-
rách nákladů díky optimalizaci
tras vozidel na základě infor-
mací z GPS, kontrolu a dohled
nad toky PHM od okamžiku
tankování až po spotřebování
motorem, zvýšení efektivity při
využívání a vytěžování vozi-
del, úsporu mzdových nákladů
díky lepšímu využití pracovní
doby řidičů a úsporu času a fi-
nancí při plánování a výkonu
servisních prací a údržby vozi-
del. Dále pak ochranu a zabez-
pečení vozidel, řidičů, ale i ná-
kladu a možnost sledování pa-
sažérů a zásilek.

Příkladem aplikace je pře-
pravní společnost, která vozí
zákazníky z letiště a na letiště
dle jejich destinací. Řidiči zís-
kávají objednávky na vyzved-
nutí pasažérů z dispečerského
centra přímo do iKarPC, a po-
mocí GPS je optimalizovaná je-
jich trasa. iKarPC je ve voze
propojen s pokladním systé-
mem a platebním terminálem,
což je řešení, které celkově
zrychlí odbavení cestujících.

Druhým embedded zaříze-
ním od výrobce IEI Mobile je
medicínský tablet IceFire. 

V oblasti zdravotnictví správ -
né informace ve správný čas
můžou často znamenat rozdíl
mezi životem a smrtí. Je proto
nutné, aby lékaři dostávali
všechny dostupné informace ve
všech fázích procesu poskytova-
né péče co nejrychleji. Mobilní
asistent pro medicínu IceFire
nejen zlepšuje přesnost zadáva-
ných dat o pacientovi, ale také
nabízí rychlý přístup k úplné
databázi informací o nemoc-
ném a referenčních materiálech
v místě léčby. Výsledkem je
bezpečnější, efektivnější a kva-
litnější péče o pacienta.

Tablet IceFire je vybaven vý-
konným dvoujádrovým proce-
sorem pro multitasking Intel
Atom D525, 1,8 GHz, dále do-
tykovým odporovým displejem
o velikosti 10,4 palců s mož-
ností ovládání prstem či perem,
3megapixelovou kamerou pro
dokumentaci zranění pacienta,
modulem Bluetooth pro připo-
jení tiskárny, bezdrátovým ko-

munikačním rozhraním WiFi
a 3,75G modemem pro rychlý
přístup k datům pacienta kde-
koli, čtečkou čárových kódů
pro kontrolu medikamentů,
RFID čtečkou a čtečkou otisků
prstů pro identifikaci zdravot-
níka. Dále obsahuje dvě hot

swap baterie, které lze vyměnit
bez nutnosti vypnutí tabletu,
pět navigačních kláves pro
ovládání nejpoužívanější apli-
kace, vstup USB 2.0 pro připo-
jení klávesnice či myši a LED
pro snadnější orientaci ve tmě.
Klíčovými rysy jsou i kompakt-
nost celého zařízení, které váží
1800 g včetně baterie, antibak-
teriální povrchová úprava, kry-
tí IP64 a certifikace pro použití
v medicíně.

IceFire byl speciálně navr-
žen pro provoz:
– v nemocnicích, pro přenos

dat pacientů z PC až k ne-
mocničnímu lůžku pro opti-
mální a přesnou léčbu,

– v sanitních vozidlech, pro
přesný záznam příznaků pa-
cienta při mimořádné udá-
losti/pohotovosti, 

– v ambulancích, pro okamži-
tý přístup k zdravotní histo-
rii pacienta pro okamžitou
a přesnou diagnózu. 
Medicínský tablet IceFire je

mobilní zařízení, které zvýší
efektivnost léčby a snižuje prav -
děpodobnost chyb.

Více podrobnějších infor-
mací o mobilních embedded
počítačích získáte na interne-
tových stránkách společnosti
ELVAC IPC (www.elvac.eu).
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Obr. 2  Přenosný 
medicínský asistent IceFire
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Obr. 1  Mobilní počítač pro dopravu iKarPC


