
DODATEK MAGAZYNU

IT DLA PRZEMYSLU

2015



© Polski Przemysł 2015
Żadna część ani całość tej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i dla jakiegokolwiek celu bez uprzedniej zgody wydawcy. Materiały zdjęciowe zawarte w artykułach są udostępnione przez firmy posiadające 

prezentacje. Tym samym firmy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć w zakresie niezbędnym do realizacji publikacji w dodatku „Oleje i smary dla przemysłu”.

KOREKTA
BLURB Pracownia edytorska

92-780 Łódź, ul. Grabińska 10 B m. 4, www.pracownia-edytorska.pl, kom: +48 781 999 96, biuro@pracownia-edytorska.pl

PROJEKT I SKŁAD
Quality Pixels s.c. 

90-416 Łódź, ul. 6 Sierpnia 14, www.qualitypixels.pl, kom.: +48 517 446 864, grafik@polskiprzemysl.com.pl

MENEDŻER PROWADZĄCY:
Karolina Fraszczyńska / +48 501 657 677 / karolina@polskiprzemysl.com.pl

WYDAWCA
AF Media

ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź, www.afmedia.com.pl, NIP 7251753870, REGON 473258344

REDAKCJA

2 | Kiedy standard staje się zbyt „ciasny”

4 | Enterprise Content Management – zarządzanie dokumentacją produkcyjną

6 | Bezpieczeństwo w standardowym formacie

8 | Baza Firm

Spis treści

DODATEK MAGAZYNU

IT DLA PRZEMYSLU

12 Polski Przemysł   |   ARTYKUŁ SPONSOROWANY dodatek it dla przemysłu 2015



Kiedy standard staje 
się zbyt „ciasny”
Rozwiązania IT dla firm produkcyjnych

Systemy ERP wraz z postępem technologii i zmieniającymi się 
potrzebami organizacji stale się rozwijają. Od kilku lat dąży 
się do coraz większej automatyzacji pozyskiwania informacji 
z maszyn wykorzystywanych w firmach, a więc wszelkiego 
rodzaju skanerów, czytników i innych urządzeń mobilnych, 

ale też np. wag, maszyn technologicznych, różnego typu czujników itp. 
W efekcie rozwiązanie to wspiera podejmowanie właściwych decyzji także 
przez pracowników niższego szczebla. 

W ostatnich latach możemy obserwować znaczny rozwój funkcjonalny 
systemów ERP wykorzystujących w szczególności kody kreskowe, tech-
nologię RFID, ekrany dotykowe, skanery i wszelkie urządzenia mobilne. 

W najbliższych latach wdrożenia systemu ERP w takich branżach jak pro-
dukcja standardowo realizowane będą z wykorzystaniem tych technolo-
gii i będą one w wielu obszarach przejmować funkcje operatorów oraz 
komputerów. W połączeniu z wykorzystaniem kodów kreskowych bądź 
technologii RFID rośnie znaczenie udogodnień wynikających z zastosowa-
nia ekranów dotykowych. 

ERGONOMICZNIE TO ZNACZY SPRAWNIE
W ostatnich latach bardzo wyraźna staje się tendencja do podnoszenia 
poziomu ergonomii oprogramowania klasy ERP. Łatwość dostępu do 
systemu wpływa na optymalne wykorzystanie funkcjonalności, przyśpie-
szenie procesów biznesowych, poprawę jakości podejmowanych decyzji, 
a w konsekwencji na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Coraz 
większą wagę przykłada się także do użyteczności i elastyczności inter-
fejsu systemu oraz jego mobilność. Jak wykazały przeprowadzone przez 
nas analizy, system ERP spełnia właściwie swoją funkcję, gdy jest przyjazny 
dla użytkowników. Tylko wtedy do oprogramowania będą trafiać możliwie 
najbardziej pełne, kompleksowe i wiarygodne dane wprowadzane na po-
szczególnych stanowiskach pracy. Przy opracowywaniu naszego najnow-
szego systemu – Impuls EVO – dużą wagę przywiązywaliśmy właśnie do 
przyjazności interfejsu, a ostateczna wersja systemu została wypracowana 
wraz z potencjalnymi odbiorcami tegoż rozwiązania. 

Przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, dla których szczególnie istotne 
jest pozyskiwanie szybkiej i kompleksowej wiedzy o realizowanych pro-
cesach, w tym produkcyjnych, bardzo cenią sobie rozwiązania klasy MES. 
Dają one możliwość przeprowadzenia całej produkcji od planu, poprzez 
fizyczną realizację i rejestrację danych na produkcji, raporty i analizy z każ-
dego miejsca na produkcji, a także normatywy ustalone w przedsiębior-
stwie, aż po kalkulację, wysyłkę i wyniki finansowe. 

Zaletą najbardziej rozbudowanych systemów klasy ERP jest posiadanie 
szeregu dodatkowych funkcjonalności o różnym zakresie. Impuls EVO 
zawiera kilkanaście aplikacji rozszerzających standardową funkcjonalność 
systemu MRPII – od zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania, 
wspomnianego rozwiązania klasy MES, przez Elektroniczną Akceptację 
Faktur, Portal Pracowniczy, po Zarządzanie Projektami.

PRODUKCJA W RAMACH ZINTEGROWANEGO  
ŚRODOWISKA IT
W branżach związanych z produkcją przemysłową wysoko oceniane jest 
w oprogramowaniu BPSC kompleksowe wsparcie procesów produkcyj-
nych, szczególnie w obszarach technicznego przygotowania produkcji, bi-
lansowania zapotrzebowań materiałowych, rozwiązywania tzw. „wąskich 
gardeł”, zarządzania zleceniami oraz rozliczania wynagrodzeń pracowni-
ków produkcyjnych poprzez obsługę kart pracy.

System Impuls EVO zapewnia dostęp do mechanizmów ułatwiających opi-
sanie struktury złożeniowej i marszrut technologicznych poprzez funkcje 
kopiowania struktur wyrobów i marszrut technologicznych czy opcje gru-
powej wymiany komponentów i zamienników. 

Również proces składania zamówień przebiega w pełni pod kontrolą sys-
temu dzięki możliwości indywidualnego skonfigurowania wyrobu na pod-
stawie dostępnych parametrów, szybkiego skalkulowania ceny wyrobu czy 
dokładnego określenia terminów realizacji zamówienia. 

Podstawową funkcjonalnością części produkcyjnej systemu IMPULS EVO 
jest możliwość budowania struktury wyrobu (BOM) oraz technologii wy-
konania. Tworząc strukturę z technologią, można wykorzystać narzędzia 
umożliwiające budowę produkcji wielowariantowej (konfigurator produk-

tu). Na podstawie technologii system Impuls EVO umożliwia wygenero-
wanie planowanego technicznego kosztu wytworzenia. 

Tworząc tę kalkulację, opiera się na normach ilościowych zawartych w struk-
turze danego wyrobu, jednak sama wartość kosztów może być pobierana róż-
nie – materiały mogą być wyceniane m.in. według ceny ostatniego przychodu, 
ceny ewidencyjnej, ceny średniej itd., a robocizna m.in. według stałej stawki dla 
gniazda, stawki dla operacji lub stawki dla gniazda, operacji i stanowiska. 

Podstawową funkcjonalnością każdego systemu tej klasy jest raport PZM 
(Planowanie Zapotrzebowań Materiałowych), który bilansuje stany mate-
riałowe, sugerując w odpowiednim czasie zapotrzebowanie. Karty pracy 
i karty materiałowe dostarczają podstawowych informacji na temat za-
awansowania procesów produkcyjnych, dlatego ich rejestracja jest podsta-
wowym zadaniem na etapie procesu produkcyjnego. W systemie Impuls 
EVO proces rejestracji kart pracy można zautomatyzować, wykorzystując 
kody kreskowe lub terminale ekranów dotykowych. 

Najnowsze rozwiązania informatyczne mają znaczący wpływ na procesy 
planowania i harmonogramowania produkcji. Dobrym tego przykładem 
jest zastosowanie przez nas harmonogramowania opartego na specjal-
nie opracowanych algorytmach ewolucyjnych pozwalających w znacznym 
stopniu ułatwić pracę specjalisty ds. planowania produkcji, w skrajnych 
sytuacjach nawet go zastąpić w długotrwałych i skomplikowanych oblicze-
niach. Dlatego klienci oczekują takich rozwiązań jak MPS (Master Produc-
tion Schedule) czy zapotrzebowania w sugestiach zakupu.

UNIKALNY ZAKRES MOŻLIWOŚCI
Podobnie jak w wypadku kart pracy w systemie Impuls EVO można 
zautomatyzować wydania i przyjęcia produkcyjne, wykorzystując me-
chanizmy kodów kreskowych czy też RFID. Koszty produkcji mogą być 

Oprogramowanie klasy ERP – takie jak oferowany przez BPSC SA system Impuls EVO – bazuje na systemach 
MRP i MRP II. Ich zadaniem było zapewnienie ciągłości działania linii produkcyjnej, a więc utrzymanie 
niezbędnych zapasów. Aplikacje ERP są dużo bardziej zaawansowane ze względu na to, że posiadają 
dwukierunkowe mechanizmy, które usprawniają proces planowania poprzez umożliwienie symulacji różnego 
rodzaju działań wraz z analizą ich skutków.

rozliczane na wiele sposobów, model rozliczenia kosztów produkcji 
buduje się każdorazowo pod daną organizację. Można więc powie-
dzieć, że model rozliczania kosztów jest unikatowym elementem sys-
temu Impuls EVO w danej organizacji. Wiele organizacji wdrażających 
system Impuls EVO wykorzystuje ostatnio narzędzie rewyceny pół- 
fabrykatów i wyrobów gotowych do kosztu rzeczywistego. Dzięki 
temu w magazynach półfabrykaty i wyroby gotowe nie są wycenia-
ne według ceny planowanej (normatywnej), ale według ceny rzeczy-
wistej, czyli tej, która została wyliczona na podstawie rzeczywistych 
kosztów produkcji.

Dzięki szerokim możliwościom pozyskiwania informacji z systemu wago-
wego, automatyki przemysłowej oraz ekranów dotykowych czy kodów 
kreskowych możliwe jest realizowanie większości funkcji składających się 
na standard MES. Poprzez zastosowanie odpowiednich interfejsów Impuls 
EVO zintegrowany jest również ze specjalistycznymi rozwiązaniami takimi 
jak PLM czy programy typu CAD. 

Dla przedsiębiorstw z branży przemysłowej niezwykle istotną 
rolę odgrywa także CMMS (Computerized Maintenance Mana-
gement Systems – systemy wspierające gospodarkę remontową 
i utrzymanie ruchu). Funkcjonalność ta obejmuje ewidencję i opis 
techniczny urządzeń, opracowanie budżetów i śledzenie ich wy-
korzystania, planowanie czynności obsługowych, czyli konserwacji, 
remontów itd.

CMMS umożliwia także planowanie czynności modernizacyjnych, rejestra-
cję wszystkich czynności, zarówno bieżących, jak i awaryjnych. Dopełnie-
niem funkcjonalności modułu jest zarządzanie zleceniami oraz rozliczanie 
wykonywanych prac, czyli robocizny, materiałów, współpracy z podwyko-
nawcami. ■

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA 
INFORMATYCZNE MAJĄ ZNACZĄCY 

WPŁYW NA PROCESY PLANOWANIA 
I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI
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Enterprise Content 
Management 
– zarządzanie dokumentacją produkcyjną

Rozwiązania klasy ECM (Enterprise Content Management) 
to zestaw narzędzi pozwalających na efektywne zarządza-
nie dokumentami i informacją w firmie oraz procesami 
biznesowymi z nimi powiązanymi. Wdrożenia najczęściej 
dotyczą obszaru Accounts Payable, procesów obsługi 

kontraktów, zarządzania dokumentami personalnymi czy ogólnego za-
rządzania dokumentacją firmy. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się 
także zastosowanie systemów klasy ECM do zarządzania dokumentacją 
produkcyjną w takich obszarach jak dokumentacja jakościowo-produk-
cyjna, dokumentacja techniczna, zarządzanie kwalifikacjami pracowni-
ków, wsparcie procesów audytów i działań korygujących czy składanie 
i procesowanie wniosków kaizen.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRODUKCYJNĄ
Rozwiązania klasy ECM stanowią bazę dokumentacji technicznej i produk-
cyjnej, której głównym atutem jest szybki i łatwy dostęp dla pracowników 
działów produkcji. Elektroniczny dostęp pozwala na wyeliminowanie do-
tychczasowych kosztów obsługi dokumentacji papierowej oraz prowadzi 
do redukcji błędów.

Zastosowana dzięki systemowi ECM automatyzacja opracowywania i za-
twierdzania instrukcji lub procedur znacznie przyśpiesza proces wprowa-
dzania zmian, a elektroniczne powiadomienia o nowej lub zmodyfikowanej 
dokumentacji umożliwiają kierownikom monitorowanie zapoznawania się 
z nią przez pracowników.

 DOKUMENTACJA JAKOŚCIOWO-PRODUKCYJNA
System klasy ECM pozwala na zorganizowanie wszystkich dokumentów 
jakościowo-produkcyjnych w postaci centralnej bazy wiedzy. Dzięki temu 

ułatwia dostęp i przyśpiesza wyszukiwanie kluczowej dokumentacji nie 
tylko pracownikom działu jakości czy produkcji, lecz także innych działów. 

Automatyzacja tworzenia i akceptacji dokumentów znacznie usprawnia 
proces ich publikowania i wcielania w życie, pozwalając jednocześnie na 
monitorowanie zapoznawania się z nowymi przepisami czy regulacjami 
przez pracowników. Dodatkowym atutem jest możliwość planowania 
rewizji dokumentacji, automatyczny monitoring terminów oraz kontrola 
wydruków.

 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Centralne archiwum dokumentacji technicznej daje pracownikom działu 
produkcji szybki dostęp do dokumentacji maszyn i narzędzi bez wzglę-
du na ich lokalizację. Automatyzacja opracowywania i weryfikacji doku-
mentacji technicznej znacznie przyśpiesza proces wprowadzania zmian, 
a elektroniczny rejestr dokumentacji pozwala na kontrolę kompletności 
dokumentacji oraz sprawne planowanie przeglądów maszyn i urządzeń.

 KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW
Rozwiązania klasy ECM dają także możliwość zarządzania kwalifikacjami 
pracowników produkcji, co pozwala na sprawne planowanie rozwoju 
i szkoleń. Ponadto rozbudowane raportowanie umożliwia zaplanowa-
nie pracy i zarządzanie wymaganymi umiejętnościami zarówno jednego 
pracownika, jak i całych zmian oraz zespołów. Automatyczny monitoring 
i wysyłanie powiadomień o konieczności przeprowadzenia szkolenia roz-
wiązało problem braku terminowości i kontroli nad kwalifikacjami wyma-
ganymi na poszczególnych stanowiskach pracy. Więcej na <www.usprawnijprocesy.pl>.

 AUDYTY I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Kolejnym obszarem wspieranym przez systemy klasy ECM jest prowadze-
nie audytów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych. 
Zastosowanie systemu ECM znacznie ułatwia realizację tych procesów, 
pozwalając na standaryzację ich przebiegu i wynikającej z nich dokumen-
tacji. Dzięki archiwizacji dokumentacji procesowej pracownicy działu jako-
ści lub audytu, a także kierownicy innych komórek organizacyjnych mają 
możliwość szybkiego odtworzenia przebiegu procesu oraz przejrzenia 
jego wyników. 

 WNIOSKI KAIZEN
System ECM umożliwia także zestandaryzowanie procesu składa-
nia i realizacji wniosków kaizen. Dzięki temu pracownicy zgłaszają 
wnioski w prosty, intuicyjny sposób, co przyczynia się do zwiększenia 
ich aktywności w tym obszarze. Elektroniczna forma pozwala rów-
nież na tworzenie raportów dotyczących liczby złożonych wniosków, 
stopnia ich realizacji czy sprawnego rozliczania i wynagradzania pra-
cowników.

 KIOSK INFORMACJI
Kiosk informacji to możliwość korzystania z systemu ECM dla kadry, 
która na co dzień nie ma dostępu do komputera – np. pracowników 
hal produkcyjnych czy magazynów. System udostępniany jest w postaci 
atrakcyjnego i estetycznego kiosku multimedialnego z ekranem dotyko-
wym w najbardziej dostępnych dla pracowników miejscach, np. na kory-
tarzach czy w holach. 

Dzięki takiej formie każdy pracownik może zrealizować szereg spraw z ob-
szaru HR (planowanie urlopu czy weryfikacja jego stanu i historii, podgląd 
kwitów płacowych, wniosek o wydanie zaświadczenia), obszaru produkcji 
(wnioski kaizen, wyświetlanie dokumentacji stanowiskowej, kwalifikacje 
pracowników) czy obszaru całej firmy (ogłoszenia, aktualności, ankiety).

Pracownicy korzystający z Kiosku informacji mają do dyspozycji prosty, in-
tuicyjny interfejs, niewymagający znajomości obsługi komputera czy skom-
plikowanych programów. Informacje sczytywane z formularzy Kiosku są 
przesyłane do systemu ECM i tam dalej procesowane, a w końcowej fazie 
procesu pracownicy otrzymują informacje zwrotne o zatwierdzeniu czy 
zrealizowaniu wniosku. ■

Coraz więcej firm boryka się z problemem chaosu informacyjnego i konieczności obsługi gwałtownie rosnącej ilości danych 
i dokumentów. W celu podniesienia wydajności procesów biznesowych konieczne staje się zastosowanie zintegrowanych 
narzędzi, które umożliwiają spójne i skuteczne zarządzanie dokumentami, ich rejestrację niezależnie od formatu, bezpieczną 
archiwizację oraz szybki dostęp do zawartości dokumentów, zwłaszcza w kontekście zadań wynikających z przebiegu procesu 
biznesowego. 

Enterprise Content Management, czyli ECM
 

Cechą charakterystyczną systemów tej klasy jest zarządzanie szeroko rozumianymi dokumentami i powiązanymi z nimi 
procesami biznesowymi przez kompleksowe wsparcie dla obszarów: 

• pozyskiwania i indeksowania dokumentów (skanowanie, masowy import, OCR, integracje z serwerami e-mail, faks, EDI),

• przechowywania i zarządzania dokumentami, w tym m.in. funkcje biblioteczne (np. wersjonowanie, blokowanie do edycji, organizacja dokumentów 
w strukturze folderowej, teczki dokumentów, integracja z pakietami biurowymi, podgląd webowy niezależnie od formatu, zmiany formatów plików), 

• wyszukiwania informacji (wyszukiwanie szybkie, pełnotekstowe oraz zaawansowane – wielokryterialne, rozmyte),

• projektowania i wykonywania procesów obiegu dokumentów oraz procesów niepowiązanych z dokumentami (przekierowywanie zadań, monitoring, 
procesy eskalacji, raportowanie).

Przykładem systemu klasy ECM jest autorskie rozwiązanie Comarch ECM posiadające bazę ponad 600 klientów w 15 krajach na 4 kontynentach. 
Z rozwiązań Comarch ECM skorzystały firmy takie jak Valeo, Pfeifer und Langen, Technicolor, Valeant, Mitsubishi Materials czy Górażdże. 
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Ochrona w RiMatrix S ma wiele stron

Bezpieczeństwo  
w standardowym formacie

Rittal RiMatrix S jest rozszerzeniem sprawdzonej linii produk-
tów RiMatrix o modułową, standaryzowaną koncepcję data 
center. Predefiniowane, standaryzowane moduły składają się 
ze stałej liczby stelaży serwerowych i sieciowych, klimatyzacji, 
zasilania elektrycznego oraz monitoringu. Opcjonalnie do-

stępne są też komponenty do gaszenia pożaru. Najmniejszy wariant Ri-
Matrix S, Single 6, składa się z sześciu stelaży do zainstalowania serwerów 
oraz dodatkowego stelażu dla technologii sieciowych. Większy wariant, 
Single 9, dysponuje ośmioma stelażami serwerowymi i jednym przezna-
czonym dla technologii sieciowych. W Single 6 może znajdować się sprzęt 
o mocy traconej do 60 kW. Ponieważ istnieje możliwość połączenia kilku 
modułów RiMatrix S, w razie potrzeby da się je wyskalować aż do mocy 
w zakresie 450 kW. Można dowolnie wybrać konfigurację racków, jednak 
warunki brzegowe modułów – takie jak wymiary oraz punkty przekazania 
zasilania elektrycznego, klimatyzacji i podłączenia do sieci – pozostają stałe. 
To niesamowicie przyśpiesza projektowanie oraz budowę. 

DOSTĘPNOŚĆ I OCHRONA NA PIERWSZYM MIEJSCU
Nawet jeżeli standaryzowane data center stanowi całkowicie nowe rozwią-
zanie w świecie centrów przetwarzania danych, to dla Single  6 i Single  9 
obowiązują takie same standardy bezpieczeństwa jak dla konwencjonalnych 
serwerowni. Dostępność oraz ochrona przed nieuprawnionym dostępem 
są na pierwszym miejscu i muszą być zawsze zagwarantowane. Właśnie 
dlatego, że RiMatrix S dostarcza infrastrukturę w sposób ustandaryzowany, 
może przekonywać w kwestii bezpieczeństwa. Już wyposażenie podstawo-
we, które jest identyczne dla każdego modułu serwerowego, zostało dobra-
ne z uwzględnieniem wszystkich aspektów dostępności. Dla przykładu Rittal 
optymalnie dostosował klimatyzację do modułów serwerowych. Każdy stelaż 
ma własny wymiennik ciepła i wentylatory w podłodze technicznej. Koncepcja 
ta nosi nazwę Zero U-Space Cooling System (ZUCS), ponieważ elementy 
chłodzenia nie zajmują miejsca w szafie. Ponadto wymienniki ciepła i wentyla-
tory mają redundancję n+1. Niezbędna moc chłodnicza będzie niezmiennie 
dostarczana do całego modułu także w wypadku awarii jednego ZUCS.

Drugim ważnym czynnikiem w centrum danych jest prąd. Bezpieczeń-
stwo w tej kwestii w RiMatrix S zapewnia zintegrowany system UPS. Mo-
dułowe zasilanie bezprzerwowe również działa na zasadzie redundancji 
n+1 z kompleksową architekturą równoległą. Przy 60 kW w Single 6 jest 
wystarczająco dużo mocy nawet dla dużych, intensywnie wykorzystywa-
nych serwerów. Również to jest formą bezpieczeństwa, ponieważ zbyt 
małe zwymiarowanie niepostrzeżenie zmniejsza dostępność. Gdy wystą-
pią obciążenia szczytowe, systemy mogą nie mieć dostatecznych rezerw, 
a w efekcie ograniczają dostępność usług lub całkowicie kończą pracę. 
Akumulatory zapewniają wystarczający czas podtrzymania do momentu 
bezpiecznego wyłączenia serwerów lub uruchomienia generatora. Ponie-
waż żywotność akumulatorów w znacznym stopniu zależy od temperatu-
ry otoczenia, Rittal zapewnia wystarczającą wentylację zestawów baterii. 
Zapobiega to również koncentrowaniu się niebezpiecznych gazów w jed-
nym miejscu.

W OFERCIE SĄ TAKŻE BEZPIECZNE  
POMIESZCZENIA I KONTENERY
W celu ograniczenia ryzyka pożaru w skład RiMatrix S zawsze wchodzi 
system sygnalizacji pożaru. Opcjonalnie Rittal oferuje też odpowiedni 
system gaszenia. Maksymalne wymagania ochrony spełniają pomieszcze-
nia bezpieczeństwa i bezpieczne kontenery: bezpieczne pomieszczenie 
LER Extend zapewnia odporność ogniową EI  90 z atestem wg PN-EN 
1363, pyło- i wodoszczelność IP 56 wg PN-EN 60 529. Dla ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem obowiązuje klasa odporności  II, ponadto za-
pewniona jest podstawowa ochrona EMC oraz dymoszczelność na pod-
stawie PN-EN 1634-3. Poza tym bezpieczne pomieszczenie wykazuje 
odporność uderzeniową z energią 3000 nm po 30 minutach narażenia 
na działanie płomieni (według krzywej temperatura–jednostka). Bezpie-
czeństwo fizyczne gwarantuje też kontener z blachy stalowej, przeznaczo-
ny do zastosowań IT. Wzmocniona rama równomiernie przenosi ciężar, 
ściany wewnętrzne są uszczelnione materiałami izolacji termicznej, a całe 
wnętrze jest zabezpieczone przed wandalizmem według klasy odporno-
ści II. Również kontener zapewnia niezawodną ochronę przeciwpożarową 
w klasie EI 30 wg PN-EN 1363, podstawową ochronę EMC oraz pyło- 
i wodoszczelność IP 54 wg PN-EN 60 529. 

CERTYFIKACJA PRZEZ TÜV RHEINLAND
To, że funkcje bezpieczeństwa mają wysoki standard, potwierdzają 
też wiodące instytucje certyfikujące. Dzięki ścisłej współpracy z TÜV 
Rheinland RiMatrix S niedawno uzyskał certyfikat „bezpiecznego 
w eksploatacji centrum danych” w standardzie CAT II lub CAT III (po-
równywalnym z dostępnością wg Tier  II i Tier  III). Tego rodzaju cer-
tyfikacje wraz z rosnącą digitalizacją stają się coraz ważniejsze. Banki 
i instytucje ubezpieczeniowe uzależniają swoje kredyty czy premie od 
bezpieczeństwa oraz dostępności środowiska IT. W Cloud Computing 
użytkownik również wymaga, aby jego dane były skutecznie chronione. 
Katalog kryteriów „bezpiecznego w eksploatacji centrum danych” za 

podstawę przyjmuje standardy wprowadzone przez Federalny Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej (BSI), Uptime Institute, TIA- 
-942 der Telecommunications Industry Association1 oraz druki Związ-
ku Ubezpieczycieli Mienia (VdS), w szczególności VdS 2007. Ma on 
posłużyć jako przewodnik planowania, realizacji i odbioru serwerow-
ni oraz centrów danych. Nowa metoda badań TÜV Rheinland zosta-
ła opracowana na podstawie najbardziej aktualnych wymagań rynku 
i uwzględnia znane dotychczas wymagania dostępności IT wg Basel III 
(obowiązujące od roku 2013). 

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM POZWALA  
UTRZYMAĆ PEŁNĄ KONTROLĘ
Zadaniem zarządzania systemem jest zachowanie bezpieczeństwa 
w trakcie eksploatacji. W RiMatrix S wszystkie komponenty mogą być 
zintegrowane z DCIM RiZone albo bezpośrednio (np. przez Power 
Distribution Units, PDU), albo przez system monitorowania Compu-
ter Multi Control III (CMC III). Wszystkie istotne parametry – takie jak 
temperatura, wilgotność powietrza, wycieki itp. – zostają dostarczone 
do kontrolera, który przekazuje je do RiZone. Tam dane są stale kon-
trolowane oraz analizowane, a inteligentne procedury optymalizują je 
i zapewniają zarządzanie alarmami. Za pomocą RiZone z modułowym, 
standaryzowanym centrum danych integrować można również ze-
wnętrzne produkty zabezpieczające, takie jak systemy zasysania dymu 
(RAS lub Early Fire Detection). 

Bezpieczeństwo obejmuje nie tylko aspekty fizyczne i elektroniczne, lecz 
także pewność podjęcia długotrwale uzasadnionej, właściwej decyzji. Dzię-
ki znanym z góry wymiarom oraz punktom przekazania klimatyzacji, zasi-
lania i podłączenia do sieci RiMatrix S bardzo łatwo dostosowuje się do 
istniejących środowisk. Potencjalni klienci mogą też rozpocząć od jednego 
modułu, a potem go bez problemu rozbudowywać, gdy zwiększy się zapo-
trzebowanie. Inwestycja początkowa nie wiąże się więc z dużym ryzykiem. 
Jeżeli wzrośnie pierwotne zapotrzebowanie, system można wyskalować 
w górę praktycznie bez ograniczeń. Bezpieczeństwo kompletnego mo-
dułu data center gwarantują też zdefiniowane i monitorowane procesy 
produkcji oraz udokumentowany atest systemu.

STABILNA PLATFORMA JAKO BAZA
RiMatrix S stanowi całkowicie stabilną platformę, na której bazie klien-
ci mogą niezawodnie budować swoje środki bezpieczeństwa dla aplikacji 
i danych. Bezpieczeństwo IT ma wiele stron, a ochrona infrastruktury jest 
tylko jednym z jego aspektów. Jeżeli chodzi o inne środki bezpieczeństwa, 
leżą one w rękach użytkownika. Dzięki RiMatrix S wszystkie opcje pozo-
stają dostępne. ■

1 Telecommunications Industry Association (TIA) jest organizacją, w której skład wchodzi po-
nad 1100 (głównie amerykańskich) firm z branży technologii danych i telekomunikacji. Została 
ona założona w 1988 r. i opracowuje standardy dla produktów telekomunikacyjnych, między 
innymi normy dla okablowania.

Bezpieczeństwa IT nie da się produkować seryjnie, co do tego eksperci są zgodni. Czy mimo to koncepcja 
standaryzowanego centrum danych może gwarantować wysoką dostępność, jakiej potrzebują obecne 
zastosowania infrastruktury IT?

RiMatrix S jest rewolucyjną alternatywą dla indywidualnej budowy centrów danych i przekonuje modelami seryjnymi, krótkimi terminami dostaw oraz wstępnie certyfikowanymi komponentami.

BEZPIECZEŃSTWO KOMPLETNEGO 
MODUŁU DATA CENTER GWARANTUJĄ 

ZDEFINIOWANE I MONITOROWANE 
PROCESY PRODUKCJI ORAZ 

UDOKUMENTOWANY ATEST SYSTEMU
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Macrologic SA
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
tel.: +48 222 566 444
e-mail: doradca@macrologic.pl
www.macrologic.pl

Macrologic specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Bazując na kompetencjach kon-
sultantów i doświadczeniach we współpracy z klientami, doradza przedsiębiorcom, w jaki sposób zoptymalizować i rozwijać sposób 
działania ich firm.

Głównym produktem spółki jest Xpertis – pakiet rozwiązań informatycznych wraz z usługami doradczymi, który wspiera ewidencję 
i planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pozwala na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą (KM, CRM) oraz umożliwia prowa-
dzenie analiz zarządczych (BI). To rodzina samodzielnych i kompatybilnych modułów, które odpowiadają podstawowym obszarom zarząd-
czym: finanse, controlling, zasoby ludzkie, sprzedaż i logistyka, produkcja. Xpertis wspomaga pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie 
biznesu – generując analizy mogą one szybko zdefiniować potrzeby firmy i zareagować na aktualną sytuację w biznesie. Z rozwiązania 
korzysta już 2 tysiące firm o rozmaitych profilach działalności.

Alfa-Net sp. z o.o. sp. k.
ul. Skarbowców 23a, lok. 212  
53-025 Wrocław
kom.: 602 331 645
e-mail: office@alfa-net.pl
www.alfa-net.pl

Firma Alfa-Net powstała w 1996 roku, zajmuje się tworzeniem oprogramowania przeznaczonego dla potrzeb przemysłu i sektora 
usługowego. Mamy doświadczenie w następujących dziedzinach: 

Jakość naszych produktów potwierdza wieloletnia współpraca z koncernem Siemens A.G. (Niemcy) oraz innymi przedsiębiorstwami 
produkcyjnymi z terenu Niemiec, Polski oraz Słowacji. Stosujemy system zarządzania ISO 9001:2008, CMMI na poziomie 2, nowoczesne 
metody planowania i realizacji projektów.

● analiza i przetwarzanie danych z czujników, 

● komunikacja z urządzeniami z wykorzystaniem

sieci przewodowych i bezprzewodowych, interfejsów 
szeregowych i USB,

●projektowanie dostosowanych do klienta interfejsów 
użytkownika.

● systemy akwizycji danych z czujników i urządzeń automatyki 
przemysłowej, 

● zaawansowane systemy dwu- i trójwymiarowej wizualizacji przy 
użyciu DirectX i OpenGL, 

● optymalizacja rozmieszczania wykrojów na określonej powierzchni lub bryle,

● monitoring linii produkcyjnych, instalacji solarnych,

RITTAL SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
tel.: +48 22 310 06 00, fax: 22 310 06 16
e-mail: rittal@rittal.pl
www.rittal.pl

Rittal GmbH & Co. KG z siedzibą w Herborn, Hesja, to wiodący światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału 
prądu, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogramowania i serwisu. Rozwiązania systemowe Rittal stosowane są w branży informatycz-
no-komunikacyjnej (ICT), a także we wszystkich obszarach przemysłu, w budownictwie maszyn i urządzeń.

Do szerokiego spektrum zastosowań należą kompletne rozwiązania dla modułowych i energooszczędnych centrów obliczeniowych, od 
innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa, aż po fizyczne zabezpieczanie danych i systemów infrastruktury IT. Wiodący dostawca oprogra-
mowania, firma Eplan, uzupełnia łańcuch tworzenia wartości o interdyscyplinarne rozwiązania inżynieryjne, a Kiesling Maschinentechnik 
– o rozwiązania automatyzacji budowy rozdzielni.

Założona w 1961 roku firma Rittal obecnie działa na całym świecie z 11 fabrykami, 64 spółkami córkami oraz 40 przedstawicielstwami.

VIX Automation sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice
tel.: +48 32 358 20 20
fax: +48 32 358 20 29
e-mail: vix@vix.com.pl
www.vix.com.pl  ifix.pl

Dostawca nowoczesnych,  kompleksowych usług i rozwiązań IT dla przemysłu, w tym oprogramowania przemysłowego Proficy GE Intelli-
gent Platforms, m.in. niezawodnego systemu wizualizacji HMI/SCADA iFIX, przemysłowego systemu archiwizacji danych Proficy Historian 
czy rozwiązań mobilnych (Proficy WebSpace, Proficy Mobile).

ZAMÓW DEMO najnowszej polskiej wersji Proficy HMI/SCADA iFIX: www.vix.com.pl/demo

W ofercie także profesjonalne szkolenia z zakresu zarządzania produkcją oraz programowania i obsługi systemów Proficy. Sprawdź atrak-
cyjną ofertę szkoleniową na vix.com.pl!

BPSC SA
ul. Gałeczki 61, 41-506 Chorzów
tel.: +48 32 349 35 00
fax: +48 32 349 35 00
e-mail: bpsc@bpsc.com.pl
www.impulsevo.pl

BPSC SA zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztan-
darowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRPII/ERP Impuls EVO. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki ofero-
wanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności kolejne rozwiązania klasy ERP wykorzystywane są 
przez ponad 600 średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Firma zatrudnia ponad 240 osób – najwyższej klasy 
specjalistów w doskonały sposób łączących wiedzę na temat nowych technologii ze znajomością potrzeb współczesnych przedsiębiorstw.

Wśród klientów BPSC są m.in. wybrane przedsiębiorstwa Grupy Tauron Polska Energia, Kler, BIG – STAR, Stalexport-Transroute Auto-
strada, CTL Logistics, Organika, Selena, Matras, Grupa Sokołów, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce.
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Równocześnie odbędą się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA  
 metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,  

CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

/y

30.09 – 02.10.2014
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki 
International Fair of Machine Tools,  
Tools and Processing Technology 

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów

Fairs of Tools  
and Methods  

of Virtual Processing

Targi Techniki  
Laserowej

Trade Fair  
of Laser Technology

LAsERexpo

zaproszenie

Sosnowiec POLAND

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

godziny otwarcia / opening hours
30.09 (wtorek / Tuesday) 9.00  –  17.00 h
1.10 (środa / Wednesday) 9.00  –  17.00 h
2.10 (czwartek / Thursday) 9.00  –  16.00 h

Organizator / Organiser

Zaproszenie Wystawcy w wersji elektronicznej upoważnia do 
bezpłatnego wejścia na Targi, pod warunkiem dokonania rejestracji 
on–line na stronie internetowej Targów. 

The Exhibitor’s invitation in electronic form entitles you to free admission to the 
fair only after you register on-line at the fair’s website.

www.toolex.pl

tereny targowe / venue

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec, Poland
www.exposilesia.pl

kontakt / contact
tel. +48 32 788 75 41, 38
fax +48 32 788 75 22
e-mail: toolex@exposilesia.pl

Specjalne zaproszenie od

patronat medialny
media patron

główny partner medialny
main media partner

patronat internetowy 
internet patron

partnerzy medialni / media partners

patronat merytoryczny
essential patronage 

patronat honorowy
honorary patronage

Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo

Zapraszamy na kolejną edycję
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Trade Fair of 
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29 września – 01 października 2015Zapraszamy na kolejną edycję

International Fair of Machine 
Tools, Tools and Processing 

Technology

Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki

c

Sosnowi c

Równocześnie odbędą się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA  
 metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,  

CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

/y

30.09 – 02.10.2014
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki 
International Fair of Machine Tools,  
Tools and Processing Technology 

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów

Fairs of Tools  
and Methods  

of Virtual Processing

Targi Techniki  
Laserowej

Trade Fair  
of Laser Technology

LAsERexpo

zaproszenie

Sosnowiec POLAND

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

free entrance for 1 person
invitation

godziny otwarcia / opening hours
30.09 (wtorek / Tuesday) 9.00  –  17.00 h
1.10 (środa / Wednesday) 9.00  –  17.00 h
2.10 (czwartek / Thursday) 9.00  –  16.00 h

Organizator / Organiser

Zaproszenie Wystawcy w wersji elektronicznej upoważnia do 
bezpłatnego wejścia na Targi, pod warunkiem dokonania rejestracji 
on–line na stronie internetowej Targów. 

The Exhibitor’s invitation in electronic form entitles you to free admission to the 
fair only after you register on-line at the fair’s website.

www.toolex.pl

tereny targowe / venue

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec, Poland
www.exposilesia.pl

kontakt / contact
tel. +48 32 788 75 41, 38
fax +48 32 788 75 22
e-mail: toolex@exposilesia.pl

Specjalne zaproszenie od

patronat medialny
media patron

główny partner medialny
main media partner

patronat internetowy 
internet patron

partnerzy medialni / media partners

patronat merytoryczny
essential patronage 

patronat honorowy
honorary patronage

Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo

kontakt: Agnieszka Cieślik 
tel. 32 78 87 541 , fax 32 78 87 522
kom. 510 031 475
e-mail: agnieszka.cieslik@exposilesia.pl

tereny targowe: Expo Silesia
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

Sosnowiec Zagłębiem obróbki metalu!

Zapraszamy na kolejną edycję

29.09 – 01.10.2015

TOOLEX

.         .   
th     8. Międzynarodowe 

Targi Obrabiarek, Narzędzi  
i Technologii Obróbki

 najważniejsze spotkanie branży obróbki 
metalu w Polsce w jesiennym sezonie MusIsZ Tu ByĆ!

Wraz z targami TOOLEX odbędą się Targi Metod i Narzędzi do 

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA
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3 – 5 marca 2015

Sosnowi c

kontakt:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538  
tel. 32 78 87 514

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl

www.laserexpo.pl

www.expocutting.pl

www.grindexpo.pl

Międzynarodowe  
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

International Fair of Tools  
and Methods of Virtual 

Processing

   Trade Fair for Oils, Lubricants 
and Process Fluids 

in Industry

OILexpo

Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

W tym samym czasie odbędą się również:
SteelMET - Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów - www.steelmet.pl

TEZ EXPO - Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych - www.tezexpo.pl

SURFPROTECT - Targi Zabezpieczeń Powierzchni - www.surfprotect.pl

c

kontakt:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538  
tel. 32 78 87 514

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl

www.laserexpo.pl

www.expocutting.pl

www.fixingtechexpo.pl

www.grindexpo.pl

tel. 32 78 87 506fixingtechexpo@exposilesia.pl

www.oilexpo.pl

www.wirtotechnologia.pl

www.toolex.pl

kontakt:
tel. 32 78 87 541, 523    |     fax 32 78 87 522, 525
toolex@exposilesia.pl              |      oilexpo@exposilesia.pl
steelmet@exposilesia.pl         |      tezexpo@exposilesia.pl
surfprotect@exposilesia.pl

tereny targowe: Expo Silesia
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

Sosnowiec Zagłębiem obróbki metalu!
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