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20K IPC nestačí
Společnost ELVAC a. s., přední český výrobce a dodavatel v oblasti 

průmyslové automatizace a výpočetní techniky, energetiky a strojního 
inženýrství letos v květnu dosáhl významného výrobního milníku, když jeho 

zaměstnanci vyrobili již 20 000 kus specializovaných průmyslových počítačů.

Potkali jsme se s Mgr. Jaromírem Drozdkem, 
provozním ředitelem této společnosti, který 
nám poskytl krátký rozhovor o historii výroby 
průmyslových počítačů v ELVAC a. s.

Co vedlo společnost ELVAC k zahájení výroby 
vlastních průmyslových počítačů?

Zakladatelé ELVAC přišli z  jiné firmy s  dlou
hou tradicí výroby průmyslových i  kancelář
ských počítačů a znali detailně tento segment 
i potřeby zákazníků. Při výrobě průmyslových 
počítačů je možné více uplatnit vlastní know
how, a proto je taková výroba i ekonomicky 
výhodnější. Navíc je celá firma ELVAC zaměře
ná na průmysl a výroba počítačů vhodně do
plnila portfolio výrobků a služeb.

Jaká úskalí jste museli při zahajování výroby 
překonat?

Problémů bylo samozřejmě nemálo. Bylo po
třeba najít kvalifikované pracovníky, zvolit 
správné dodavatele s  kvalitními, a  přitom ne 
předraženými komponenty, nadefinovat tes
tovací procedury, které by zaručovaly nulovou 
chybovost výrobků u zákazníka. A právě zá
kazník byl od začátku v centru pozornosti pra
covníků obchodu i  výroby a  kvalitní komuni
kace s ním byla základem oboustranné spo
kojenosti.

Věnujete se i vývoji v oblasti průmyslové 
výpočetní techniky?

Samozřejmě. Kromě segmentu průmyslových 
počítačů vznikl postupně ve firmě i  silný tým 
vývoje vlastních produktů. Jejich práce je zá
kladem pro velmi úspěšné a našimi zákazníky 
oblíbené výrobky, kterých se již také prodalo 

velké množství  – přes 10 ti
síc kusů.

Čím se vaše IPC odlišují od 
konkurence?

Spolehlivostí a  kvalitou. Ne
snažíme se konkurovat ce
nou, protože použité výrob
ní postupy, obsahující velké 
množství specifických tes
tů a  zahořovacích proce
dur, nám úplně nedovolu
jí podstupovat cenovou vál
ku. Přesto, nebo právě proto, naši zákazní
ci u nás zůstávají a od konkurence přecházejí 
noví – kromě kvalitních výrobků je oslovují i na
še špičkové servisní služby.

Jak rozsáhlá je výroba IPC v ELVAC?

Z  hlediska personálního ji tvoří zkušený tým 
kmenových zaměstnanců. Pokud se jedná 
o  prostory, jde o  výrobní halu ve standardu 
ESD, kterou výroba IPC sdílí s výrobou vlast
ních RTU jednotek. Protože jsou oba segmen
ty stále úspěšnější, chceme do roka tyto vý
roby oddělit a vytvořit tak prostory ještě vět
ší a modernější.

Jaké typy/modely IPC vyrábíte a pro koho jsou 
určeny?

Základní modelové řady jsou čtyři. Nejblíže 
běžnému počítači jsou produkty řady Classic, 
pro zabudování do racků si zákazníci pořizu
jí výrobky označené jako Excellent, počítače 
s integrovaným displejem a většinou i s doty
kovou obrazovkou nesou název Integra a stále 
více oblíbené jsou kompaktní počítače určené 

k zabudování do větších technologických cel
ků. Ty se jmenují Stabil a Stabil Pro. A pro ko
ho jsou naše výrobky určeny? Vlastně pro ka
ždého, kdo potřebuje kvalitní, výkonný a dob
ře udělaný počítač.

Jak se bude výroba IPC v ELVAC vyvíjet dále?

Věříme, že bude pokračovat v  dosavadních 
trendech – tedy že noví i stávající zákazníci bu
dou stále spokojeni s našimi výrobky, budou 
jich objednávat více a více a my budeme brzy 
slavit další jubilejní počítač.

Průmyslové počítače vlastní konstrukce 
a výroby z dílny společnosti ELVAC se uplatňu
jí v náročných průmyslových aplikacích strojí
renského, těžkého a energetického průmyslu, 
včetně jaderných elektráren. Svoje místo si ty
to kvalitní a odolné počítače našly kromě Čes
ké republiky zatím v  dalších 18 zemích svě
ta. Pro získání dalších informací navštivte in
ternetové stránky společnosti www.elvac.
eu nebo kontaktujte obchodní zástupce na 
ipc@elvac.eu nebo na Tel.: +420 597 407 321.
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