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I ntegracja systemów automatyki odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządza-
niu procesami zachodzącymi w zakładzie przemysłowym – efektywnym, czyli pro-
wadzącym do skrócenia czasu produkcji oraz redukcji jej kosztów. Droga do osią-

gnięcia tych oraz wielu innych korzyści, będących następstwem wdrożenia rozwiązań 
umożliwiających synchronizację działań i procesów, nie zawsze jest prosta, ale jednak 
warto nią podążyć. Chcąc zapewnić sukces przedsięwzięcia, nie można poruszać się po 
tej drodze po omacku, lecz stawiać kolejne kroki zgodnie z określonymi wytycznymi. 

O tym, w jaki sposób skutecznie przeprowadzić integrację systemów, a wcześniej 
– stworzyć optymalny projekt integracji systemów, piszemy na łamach numeru specjal-
nego, przygotowanego wspólnie przez redakcje magazynów Control Engineering Polska
oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Podpowiadamy również, jakie aspekty należy 
rozważyć, wybierając integratora systemów do realizacji projektu, a także bierzemy 
pod lupę tematykę dotyczącą integracji systemów CMMS i ERP, która niesie za sobą 
zarówno korzyści, jak i ryzyko. 

Pamiętajmy, że integracja integracji nierówna – tylko ta przeprowadzona mądrze 
i w sposób zaplanowany ma szansę na sukces.
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Nobuyuki Tamak Można zidentyfikować cztery 
etapy opracowania opłacalnej 
i wartościowej metodologii inte-

gracji systemów (rys.).

Etap 1: Identyfikacja wyzwań
Przede wszystkim należy określić i zrozu-
mieć wyzwania, przed którymi stoi firma, 
aby móc określić potencjalne obszary do 
ulepszenia. Często spotykanymi w fir-
mach przemysłowych problemami są:

 →  brak możliwości funkcjonowania zakładu 
według opracowywanych planów – na 
skutek braku doświadczonych operatorów 
i personelu;

 →  różnice pomiędzy planowaniem produkcji
a rzeczywistym funkcjonowaniem zakładu;

 →  zmienna jakość produktu końcowego, 
nawet przy wykorzystaniu tych samych 
materiałów i ścieżki produkcyjnej;

 →  reklamacje klientów dotyczące jakości 
produktów, występujące nawet wtedy, 
gdy dany produkt przed dostawą prze-
szedł pomyślnie kontrolę jakości;

 →  potrzeba maksymalizacji produkcji przy 
minimalizacji zużycia energii.

Mimo że personel zwykle potrafi sam 
zidentyfikować niektóre z występujących 
problemów, kompletna analiza wymaga 
śledzenia działań konkurencji. Na przy-
kład, jeśli najlepsze praktyki w przemy-
śle wskazują, że czas nieprzerwanej, bez-
awaryjnej pracy fabryki (uptime) powi-
nien wynosić 98%, a w naszym zakła-
dzie wartość ta jest niższa, firma musi ją 
zwiększyć.

W takich sytuacjach integrator sys-
temów może okazać się pomocny – jeśli 
posiada wymaganą wiedzę tematyczną 
i bogate doświadczenie w przemyśle. Bar-
dzo ważne jest, by szukać integratora 
posiadającego bogatą wiedzę na temat 
procesów i zakładów z danej branży oraz 
zażądać od niego przedstawienia refe-
rencji na temat skutecznego wykona-
nia prac w podobnych zakładach. Refe-
rencje te powinny zostać dostarczone do 
firmy i zweryfikowane, najlepiej na pod-
stawie rozmowy telefonicznej lub wizyty 
w fabryce wymienionej w dokumencie.

Etap 2: Opracowanie i wdrożenie 
projektu integracji systemów
Wiedza integratora systemów jest klu-
czowa, ponieważ musi on rozumieć pro-
cesy realizowane w zakładzie, aby z suk-
cesem zaprojektować i wdrożyć rozwiąza-
nia integracyjne.

Do rozwiązywania problemów 
w obszarze integracji procesów zakłado-
wych często wykorzystywane są następu-
jące rozwiązania:

Integracja systemów
– jak zapewnić sukces przedsięwzięcia
Kompleksowa integracja systemów w przedsiębiorstwie musi 
bazować na metodologii ciągłego tworzenia wartości, która pozwoli 
zminimalizować wydatki i ryzyko oraz przyspieszyć wdrożenie. 
Wynajęcie wyspecjalizowanej firmy zajmującej się integracją 
systemów lub współpraca z działem integracji systemów firmy 
będącej dostawcą automatyki może pomóc firmom produkcyjnym 
w ulepszeniu swojej struktury operacyjnej. 

↗ Rys. Cztery etapy opracowania opłacalnej i wartościowej metodologii integracji systemów. 
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 →  zdalne monitorowanie realizacji produkcji (produkcja pla-
nowana a prognozowana i rzeczywista) przez konsultantów 
dostawcy usług integracji w celu dostarczania okresowych 
opinii i zaleceń dotyczących działań korygujących;

 →  wspieranie realizacji zaleceń oraz konsultacje podczas wdroże-
nia projektu;

 →  udzielanie porad podczas modyfikacji planu produkcji, spo-
wodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak ogólne 
uwarunkowania ekonomiczne, popyt oraz funkcjonowanie 
jednostek produkcyjnych;

 →  integrowanie różnych wielkości procesowych wpływają-
cych na jakość produktu w celu uproszczenia monitorowania 
poprzez analizę progową (threshold management);

 →  identyfikacja różnic we wzorcach partii wyrobów przez 
porównywanie danych dla każdej partii, ekstrakcję wartości 
cechy oraz stworzenie indeksu zarządzania w celu wykrywa-
nia różnych wzorców;

 →  wykorzystanie zaawansowanego sterowania procesem do 
optymalizacji produkcji;

 →  dostarczenie wyraźnego i jednoznacznego wskaźnika jakości 
produktu, identyfikowanego w czasie rzeczywistym poprzez 
wdrożenie tzw. czujnika wirtualnego (soft sensor), utworzo-
nego w oparciu o zestaw mierzonych danych i parametrów 
procesowych.

Jeśli integrator systemów rozwiązał już wcześniej podobne 
problemy w innym zakładzie, jego doświadczenie i wiedza 
fachowa mogą być wykorzystane do zmierzenia się z wyzwa-
niami w naszym zakładzie. Takie podejście skraca okres ucze-
nia się i pozwala firmie uniknąć błędów, jakie ewentualnie 
popełniły inne firmy podczas rozwiązywania tego typu pro-
blemów.

Etap 3: Eksploatacja zakładu po wdrożeniu 
projektu integracji systemów
Następnym etapem po wdrożeniu projektu integracji sys-
temów jest eksploatacja zakładu zgodnie z planem. Ponie-
waż w praktyce żadna ekspertyza wykonana w etapie 2. nie 
zapewni doskonałości wdrażanego rozwiązania, należy się 
spodziewać, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy funkcjo-
nowania fabryki w nowym systemie pojawią się pewne pro-
blemy.

Większość fabryk nie wytwarza tego samego produktu z tą 
samą wydajnością przez cały czas, ponieważ harmonogramy 
produkcji zmieniają się w zależności od popytu i oczekiwań 
klientów. Wraz ze zmianami produkcji mogą się pojawić pro-
blemy, które nie były widoczne podczas opracowywania pro-
jektu integracji systemów. Ponadto inne wymagane zmiany 
w systemach produkcyjnych, wynikające z takich czynników, 
jak zmiana surowców czy wahania cen energii, są powszechne 
w tego typu sytuacjach.

Aby poradzić sobie z wszystkimi koniecznymi do wprowa-
dzenia zmianami, należy współpracować z integratorem sys-
temów jeszcze przez kilka miesięcy po wdrożeniu projektu 
integracji. To pozwoli zapewnić optymalne funkcjonowanie 
zakładu oraz przeszkolić pracowników firmy, aby potrafili 
skutecznie zrealizować następny etap.

https://www.staubli.com
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Tyler Whitaker

Dobra widoczność i przejrzystość 
jest sprawą kluczową w nie-
mal każdym aspekcie naszego 

codziennego życia, w szczególności doty-
czy to również projektów integracji sys-
temów w zakładach produkcyjnych. 
Widoczność daje nam rozeznanie w sytu-
acji oraz pozwala na zebranie informa-
cji, na podstawie których możemy podjąć 
odpowiednie działania, dostrzec problemy 
i osiągać sukcesy.

Dobra widoczność jest podstawą np. 
dla myśliwych. Proste narzędzia, jak np. 
lornetki, mogą decydować o tym, czy 
myśliwy wypatrzy zwierzynę, czy nie. 
Obracanie pokrętłem w lornetce powo-
duje ustawienie ostrości na obserwo-
wany obiekt. Przy wyraźnym widzeniu 
pola obserwacji myśliwy dostrzega odle-
gły obiekt, do którego celuje, i może być 
pewien, że nie strzeli do niewłaściwego 
obiektu, co zwiększa bezpieczeństwo 
i zmniejsza ryzyko.

Widoczność jest także pierwszym ele-
mentem potrzebnym w zakładzie produk-

cyjnym do zrozumienia, na jakich elemen-
tach umożliwiających uzyskanie korzy-
ści oraz na jakich problemach należy się 
skoncentrować. Bez odpowiedniej widocz-
ności trudno jest zrozumieć, które pro-
blemy powinny być rozwiązane poprzez 
integrację systemów, a które nie.

Obsługa maszyn i urządzeń oraz podej-
mowanie decyzji na hali fabrycznej przy 
słabej widoczności jest jak chodzenie po 
lesie z zawiązanymi oczami. Ograniczona 
widoczność w wielu zakładach produkcyj-
nych skutkuje kosztownymi konsekwen-
cjami w kategoriach pracy ludzkiej, kapi-
tału i utraconych okazji, wynikających 
z nierozwiązanych problemów.

Określenie spodziewanych 
korzyści
Integracja systemów może umożliwić 
przepływ danych między systemami 
w fabryce, zwiększyć dokładność pracy 
maszyn oraz napędzać efektywność reali-
zowanych operacji. Ważne jest, aby 
powstrzymać się przed szybką realiza-
cją „na oślep” planu integracji i najpierw 
określić spodziewane korzyści.

Firmy produkcyjne mogą wpaść 
w pułapkę traktowania integracji sys-
temów jako kompleksowego rozwiąza-
nia swoich problemów. Sam fakt, że inte-
gracja systemów jest możliwa, nie ozna-
cza, że przyniesie ona firmie dodatkową 
wartość. Odpowiednia integracja ozna-
cza integrowanie w odpowiednim czasie 
i miejscu w celu realizacji specyficznych 
potrzeb danej firmy. Kluczowe jest tu 
określenie na początku właściwego celu.

Integracja systemów ma sens dla pro-
ducentów, gdy:

 →  zwiększa widoczność i przejrzystość infor-
macji procesowych dzięki danym w celu 
pomocy w rozwiązywaniu znanych pro-
blemów lub zapobieganiu im;

 →  automatyzuje zbieranie odpowiednich 
danych produkcyjnych, w tym dotyczą-
cych cykli maszynowych i parametrów 
operacyjnych;

 →  sygnalizuje konieczność wykonania przez 
personel ważnych zadań związanych 
z obsługą maszyn, utrzymaniem ruchu 
czy kontrolą jakości;

 →  łączy dane i czyni je bardziej dostępnymi;
 →  oszczędza czas wielu użytkowników.

Integracja systemów nie ma sensu dla 
producentów, gdy:

 →  jest napędzana przez puste frazesy, takie 
jak „całkowicie zintegrowany”, „brak 
podwójnego księgowania” (dot. integracji 
z systemami księgowania) lub „umożliwia 
posiadanie ciemnej fabryki” (lights-out 
manufacturing, dark factory – całkowicie 
zautomatyzowana fabryka, niewymagająca 
ludzi ani oświetlenia hali produkcyjnej);

 →  oszczędza tylko kilka naciśnięć przycisków;
 →  automatyzuje niezbyt często wykonywane 
zadania, do realizacji których wystarczają 
obecnie stosowane metody ręczne;

Warunki skutecznej realizacji 
projektu integracji systemów 
Skuteczny projekt integracji systemów powinien mieć jasno 
określone cele i efektywnie rozwiązywać problemy. Realizacja takich 
projektów może przynieść wiele korzyści dla firm przemysłowych, 
jednak należy pamiętać o tym, że nie każdy projekt znajdzie 
zastosowanie w danym zakładzie. Co istotne, integracja systemów 
nie zawsze ma sens – czasami jest bezzasadna.

Etap 4: Utrzymanie i ulepszenia 
nowego systemu
Etap ten zasadniczo jest realizowany 
przez personel wewnętrzny firmy produk-
cyjnej, jednak firma partnerska zajmu-
jąca się integracją systemów powinna być 
w tym czasie również dostępna, aby słu-
żyć ewentualną pomocą.

Kluczowy do zapewnienia sukcesu 
integracji oraz dokonywania ciągłych 
ulepszeń systemu jest program szkole-
nia pracowników, wdrożony jako część 

etapu 3. Personel zakładu musi być 
dobrze zaznajomiony z zakończonym pro-
jektem, tak aby mógł prawidłowo wdro-
żyć etap 4. Ponadto bardzo ważna jest 
ciągła współpraca z firmą zewnętrzną 
integratora systemów, realizującego pro-
jekt integracji w poprzednich etapach.

Podsumowanie
Niezależnie od tego, jak usługi integracji 
systemów są nazywane przez ich dostaw-
ców, najważniejszymi czynnikami decy-

dującymi o sukcesie procesu integracji są 
zawsze wiedza oraz doświadczenie bran-
żowe tych firm. Im więcej integrator sys-
temów wie o specyfice zakładu i pro-
blemach charakterystycznych dla danej 
branży, tym lepiej i efektywniej dokona 
procesu wdrożenia.

Nobuyuki Tamaki Nobuyuki Tamaki jest dyrektorem naczel-
nym działu marketingu i planowania 
oddziału administracji biznesowej w sie-
dzibie głównej firmy Yokogawa Electric 
Corporation. 
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 →  przenosi dane procesowe do zewnętrz-
nych, niewidzialnych, silosowanych syste-
mów;

 →  sprzyja wzmocnieniu roli przestarzałych, 
istniejących już w zakładzie starszych sys-
temów sterowania lub korporacyjnych 
systemów zapisu, dokumentowania czy 
zarządzania (system of records – SOR);

 →  oznacza wydawanie dużych sum, aby 
zaoszczędzić grosze.

Ponieważ producenci nie mają zbyt wiele 
czasu i wiele ich zasobów jest często ogra-
niczonych, powinni zidentyfikować oka-
zje do ulepszenia swoich firm i uzyska-

nia określonego zwrotu z inwestycji (ROI), 
a następnie działać w celu ich realizacji.

Pierwszym etapem realizacji takich 
działań jest wdrożenie efektywnego sys-
temu produkcji Lean (Lean execution 
system – LES) w celu śledzenia proble-
mów na hali fabrycznej i uzyskania lep-
szej widoczności operacji realizowanych 
w firmie. System LES może także wyja-
śnić sytuację i pomóc w określeniu, które 
problemy należy rozwiązać jako pierwsze 
oraz w których obszarach integracja syste-
mów będzie ich właściwym rozwiązaniem.

Ważne jest posiadanie takiego sys-
temu, który pokazuje istniejące ograni-

czenia i odchylenia od normy, obowiązu-
jące w fabryce. Lepsze zrozumienie takich 
sytuacji i obszarów skieruje użytkow-
ników w stronę najlepszych rozwiązań, 
może również elementów integracji, które 
naprawdę będą miały znaczenie, oraz 
wskaże im, kiedy rozwiązania te należy 
zrealizować. Ponadto system LES może 
pomóc w nadaniu priorytetów działaniom 
zaradczym i wdrożeniu ich we właściwej 
kolejności.

Tyler Whitaker Tyler Whitaker jest dyrektorem ds. tech-
nicznych i dyrektorem ds. operacyjnych 
w firmie Leading2Lean. 

Laura Mann

Produkty JS2 System Solutions – 
zautomatyzowany mobilny maga-
zyn narzędzi (automated mobile 

tool facility – AMTF), przenośne urządze-
nie do wydawania narzędzi i materiałów 
(portable asset dispensing device – PADD) 
oraz kontener skanujący (scan cube) – to 
w pełni funkcjonalne, sterowane automa-
tycznie, mobilne magazyny narzędzi (tool 
cribs), które oferują nieprzerwanie (24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) naj-
wyższy poziom sterowania, niezawod-
ności i mobilności (fot. 1). Magazyny 
mobilne mogą być umieszczone na placu 
budowy, gdzie będą służyć jako maga-
zyny narzędzi i materiałów dla pracują-
cych tam robotników. Taki mobilny maga-
zyn automatycznie śledzi pobieranie oraz 
zdawanie narzędzi i sprzętu bez potrzeby 
zatrudniania magazyniera. Aby było to 
możliwe, każdy z magazynów mobilnych 
musi mieć wbudowaną technologię, która 
obejmuje ogniwa obciążnikowe (z czujni-
kiem nacisku, wagi), czytniki RFID, kon-
trolę dostępu, elektroniczne mechanizmy 
blokujące oraz awaryjną kontrolę dostępu. 

Mobilne magazyny firmy JS2 System 
Solutions wykorzystują technologie: kon-
troli dostępu, RFID, elektronicznych wag 
koszowych (bin-scale) i kodów kresko-
wych do realizacji dokładnego i aktual-
nego w czasie śledzenia stanów magazy-
nowych narzędzi, sprzętu i materiałów. 
Ponadto realizują bezprzewodową łącz-

 Case study: przykład udanej integracji systemów 
Firma JS2 System Solutions z siedzibą w Centerburg w stanie 
Ohio musiała zmodernizować i zintegrować cały istniejący sprzęt 
i oprogramowanie dla produkowanych przez siebie opatentowanych 
magazynów mobilnych. Zadania te powierzyła firmie MartinCSI 
z Plain City, zajmującej się integracją systemów.

↙ Fot. 1. Wnętrze 
przenośnego urzą-
dzenia do wydawa-
nia narzędzi i mate-
riałów (PADD) firmy 
J2S System Solu-
tions. Pojemniki na 
elementy/części 
wykorzystują tech-
nologię wagi elek-
tronicznej do śledze-
nia pozycji magazy-
nowych. Wagi elek-
troniczne automa-
tycznie kompensują 
tarę pojemników.

Źr
ód

ło
: J

S2
 S

ys
te

m
 S

ol
ut

io
ns



6 INTEGRATORZY 2019/2020

Integratorzy  2019/2020

ność sieciową, co umożliwia komunika-
cję z nimi na odległość. Firma JS2 System 
Solutions oferuje również kompleksową 
platformę programistyczną do zarządza-
nia zapasami, którą wykorzystuje w każ-
dym wyprodukowanym magazynie. Aby 
magazyn działał bez zakłóceń, oprogramo-
wanie musi współdziałać ze sprzętem, co 
pomaga w monitorowaniu dostaw.

Zasada działania magazynów 
mobilnych
Każdy użytkownik otrzymuje klucz w po-
staci kodu FOB lub PIN, który umożliwia 
wejście do mobilnego magazynu. Po wpro-
wadzeniu tego kodu jest on weryfikowany 
i użytkownik uzyskuje dostęp do konte-
nera magazynowego, w którym przecho-
wywane są narzędzia i materiały. Każde 
narzędzie przechowywane w tym maga-
zynie ma swój znacznik RFID. Natomiast 
małe elementy/części są przechowywane 
w pojemnikach (koszach) spoczywających 
na wagach elektronicznych. Użytkownik 
pobiera to, co jest mu potrzebne do wyko-
nania pracy, i opuszcza magazyn. Gdy 
otwiera drzwi, aby wyjść, kosze z elemen-
tami/częściami są ważone, zaś anteny 
RFID skanują pobrane narzędzia i wpro-
wadzają odpowiednie zmiany w sta-
nach magazynowych. Kontener skanujący 
odczytuje znaczniki RFID, gdy użytkow-
nik pobiera dane pozycje z przyległego 
do danego kontenera skanującego konte-
nera magazynowego, zawierającego narzę-
dzia i sprzęt posiadające znaczniki RFID. 
Wszystkie dane są następnie wysyłane do 
systemu zarządzającego zapasami w celu 
śledzenia pobranych pozycji (fot. 2–3).

Proces integracji systemów
Aby zintegrować i zmodernizować omó-
wione komponenty, firma JS2 System 
Solutions zwróciła się o pomoc do firmy 
MartinCSI z Plain CIty. – Korzyści, jakie 
może zapewnić dobry, wykwalifikowany 
integrator systemów, to prawidłowe roze-
znanie, zaprogramowanie, zarządzanie 
projektem, właściwe zaplanowanie rozwią-
zania, wykonanie schematów i dokumen-
tacji projektowej, które będą zgodne ze spe-
cyfikacją projektu – mówi Lindsey Kiel-
meyer, menedżer produktu w firmie JS2 
System Solutions.

Firmie MartinSCI zlecono przeprowa-
dzenie rozeznania oraz przetestowanie 
najnowszych technologii w celu moder-
nizacji magazynu mobilnego. Ponadto 
firma ta opracowała schematy elektryczne 
i logiki systemu sterowania, zaprogra-
mowała i opracowała sterownik PLC 
w języku drabinkowym. Następnie prze-
prowadziła testy działania tego sterow-
nika zarówno u siebie, jak i w miejscu 
aplikacji w firmie JS2 System Solutions.

Podczas tego procesu MartinCSI 
musiała skontaktować się z firmą, która 
stworzyła dla JS2 System Solutions opro-
gramowanie do zarządzania stanami 
magazynowymi. Firma ta miała siedzibę 
na innym kontynencie, tak więc pracow-
nicy MartinCSI natrafili na problemy 
związane z różnicą czasu. – Upewniłem 
się, że przyjdę do biura bardzo wcześnie, 
tak aby móc się skontaktować z firmą 
dostarczającą oprogramowanie – mówi 
Bill Sellito, wiceprezes ds. technicznych 

w MartinCSI. – Ponieważ jesteśmy inte-
gratorem systemów, odpowiadamy za to, 
by zachować należytą staranność w sto-
sunku do naszego klienta.

Firma MartinCSI dostarczyła także 
dokumentację końcową po skutecznym 
uruchomieniu mobilnych magazynów 
klienta. – Nie sądzę, by ktoś jeszcze tak 
starannie zbadał te produkty, których uży-
waliśmy w projekcie – mówi Lindsey Kile-
meyer. – Wszystko zostało w pełni prze-
testowane, zaś wyniki zaprezentowano 
w jasny i kompletny sposób. Przed zakoń-
czeniem wdrażania projektu wykonano 
staranne testy. Zawsze gdy mamy jakiś 
problem, jest on szybko rozwiązywany 
przez firmę Martin CSI.

Na pytanie: „Czego oczekiwać od inte-
gratora systemów, aby zapewnić sobie 
najlepszą usługę?”, Lindsey Kielmeyer 
odpowiada: „Należy poszukiwać kogoś, 
kto jest skoncentrowany na spełnianiu 
naszych oczekiwań i działa uczciwie”.

Laura Mann Laura Mann jest koordynatorem marke-
tingu w firmie MartinCSI. 

↙ Fot. 2. Kontener skanujący ma kształt sze-
ścianu o boku 10 stóp (ok. 3,05 m), który 
przylega do innego kontenera, stanowią-
cego magazyn właściwy. Kontener skanujący 
wykorzystuje technologię RFID do śledze-
nia posiadających znaczniki pozycji, które są 
wnoszone i wynoszone z tego kontenera.

→ Fot. 3. Wnętrze kontenera skanującego
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FIRMA PREZENTUJE

Do wiadczenie w bran y automatyki prze-
mys owej, implementacja nowoczesnych 
rozwi za  i technologii oraz elastyczne 

dostosowanie do potrzeb klienta pozwalaj  na 
dynamiczny rozwój firmy Stevia Automation, która 
od lat kompleksowo wdra a systemy sterowania 
procesami produkcyjnymi (pocz wszy od okre le-
nia wymaga  systemu i przygotowania specyfikacji
sprz towej, przez opracowanie kompletnej doku-
mentacji elektrycznej, stworzenie kodu ród o-
wego, symulacj  na „wirtualnym obiekcie”, a  po 
wdro enie systemu i wsparcie procesu produkcji). 

Firma z powodzeniem stosuje standardy rozwi -
za  w ramach Przemys u 4.0 oraz odpowiada na 
oczekiwania co do zwi kszania efektywno ci pro-
cesu wdra ania i obs ugi systemów przez innowa-
cyjne rozwi zania, takie jak WEB SCADA czy vir-
tual commissioning. 

Rozwój firmy doprowadzi  do powstania biur lokal-
nych, w tym nowego biura w Katowicach, a us ugi 
zosta y w ostatnim czasie poszerzone o prefabry-
kacj  szaf sterowniczych i monta  instalacji elek-
trycznych u klienta ko cowego.

Web SCADA, czyli wszystko pod 
kontrol  w twojej przegl darce 
O tym, e dzisiaj, tak w yciu, jak w biznesie, obok 
funkcjonalno ci i niezawodno ci równie wa na jest 
strona zewn trzna, czyli „jak co  si  prezentuje” – 
nie trzeba nikogo przekonywa . Zespó  in ynierów 
Stevia Automation od kilku lat stosuje oprogramo-
wanie webowe ATVISE® SCADA, austriackiej firmy
CERTEC. SCADA bazuje na najnowszych technolo-
giach: (Html 5, SVG), wykorzystuj c równie  tech-
nik  Responsive Web Design (RWD), czyli automa-
tyczne dostosowanie wy wietlanej tre ci do roz-
dzielczo ci ekranu. Do wizualizacji i kontroli proce-
sów produkcyjnych wystarczy dowolne urz dzenie
z przegl dark  internetow , np. tablet czy smartfon.

Stevia Automation jest jedynym polskim integra-
torem oprogramowania ATVISE®, które znalaz o
uznanie i zosta o zaimplementowane w wielu 
ga ziach przemys u na ca ym wiecie. Obecna 
tutaj technologia pure Web, zapewniaj ca mak-
symaln  mobilno  bez konieczno ci stosowania 
plugin-ów, oraz najnowszy standard komunikacji 
OPC UA ze spójn  orientacj  obiektow , wydatnie 
skracaj  czas projektowania, wdra ania oraz ser-
wisowania systemów. 

Firma CERTEC jako pierwsza na rynku wprowadzi a
redundancj  hot-standby w technologii webowej, 
wspieraj c  oprogramowanie SCADA. W praktyce 

oznacza to równoleg  prac  dwóch serwerów, 
z których drugi stanowi kopi  i automatycznie 
przejmuje kontrol  systemu w razie awarii pierw-
szego, bez adnych strat w p ynno ci przep ywu 
informacji i procesu produkcji. Wi cej informacji 
o ATVISE®: https://stevia-automation.pl/scada/

Interesuj c  realizacj  firmy Stevia Automation, 
wykorzystuj c  oprogramowanie ATVISE®, jest 
system sterowania w fabryce w dlin w Irlandii 
Pó nocnej. Wizualizacja obejmuje tutaj g ówny 
ekran oraz mobilne tablety przemys owe 
(komunikuj ce si  z serwerem poprzez Wi-Fi). 
Opracowana procedura logowania za pomoc  
tabletów do poszczególnych stref ma na celu nie-
zale n  oraz w pe ni bezpieczn  kontrol  tych 
obszarów w trybie manualnym i serwisowym.

Emulacja, czyli testowanie na ekranie
Stevia Automation jako jedna z nielicznych firm 
integratorskich oferuje klientom budow  wirtual-
nego modelu do symulacji z wykorzystaniem ro-
dowiska Emulate 3D, które w komunikacji ze ste-
rownikami PLC pozwala na testowanie w czasie
rzeczywistym procesu produkcji (tzw. virtual com-
missioning), gdzie definiowane s  nawet takie 
detale, jak rodzaj materia u czy wspó czynnik tar-
cia. Testy wykonywane w 3D z wygodn , intu-
icyjn  nawigacj  skracaj  kilkakrotnie czas wdra-
ania oprogramowania systemu sterowania.

Kolejn  zalet  jest równie  mo liwo  prezentacji 
klientowi zaproponowanego systemu, pozwalaj c 
na weryfikacj  za o e  projektowych oraz dobór 
optymalnych parametrów systemu jeszcze przed 
rozpocz ciem realizacji.

Integracja z przysz o ci
G ównym profilem dzia alno ci integrator-
skiej Stevia Automation s  systemy sterowania 

transportem wewn trznym. Firma posiada 
w swoim dorobku liczne realizacje w kraju i za 
granic  w bran y logistycznej, motoryzacyjnej 
i spo ywczej. 

Jak podkre la Jakub Chmielewski, specjalista ds. 
rozwoju w Stevia Automation, dzia alno  integra-
tora nie zaczyna si  i nie ko czy na implementacji 
systemu. – Przyj li my zasad , e integrator jest 
do dyspozycji klienta na ka dym etapie tworzenia, 
jak równie  pracy systemu, oferuj c doradztwo, 
szkolenia i serwisowanie. W fazie wst pnej ana-
lizy wymaga  projektowych organizujemy pre-
zentacje, które pozwalaj  klientowi zapozna  si  
z atutami proponowanych rozwi za . Po uzgod-
nieniu za o e  projektowych jeste my otwarci na 
wszelkie potrzebne modyfikacje w fazie testów 
symulacyjnych (virtual commissioning) i urucho-
mienia w obiekcie. W ko cowym etapie wdra a-
nia systemu organizujemy szkolenia dla operato-
rów, aby jak najskuteczniej wykorzystywali jego 
mo liwo ci, co przek ada si  na efektywno  pro-
dukcji. W naszych realizacjach zawsze proponu-
jemy klientom rozwi zania najnowocze niejsze, 
stale poszukuj c nowych pomys ów.

Stevia Automation – integrator z pasj

Stevia Automation Sp. z o.o.
Oddzia  w Katowicach:
Euro-Centrum Park b.7
ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice
Jakub Chmielewski
tel. +48 502 751 920
jchmielewski@stevia-automation.pl
www.stevia-automation.pl

Stevia 02 art spons press.indd   5 2019-08-22   12:08:04
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Tim Gellner Projekty oceniane są na podstawie trzech 
głównych kryteriów:

 → koszty – czy projekt zmieścił się w budżecie?
 → możliwości – czy projekt dostarczył zakła-
dane i obiecywane funkcjonalności?

 → harmonogram – czy projekt został zreali-
zowany w terminie?

Dobry projekt spełnia wszystkie trzy kry-
teria. Projekty, które odniosły mniej-
szy sukces, mogły nie spełniać jednego, 
dwóch lub nawet wszystkich trzech. Jak 
zatem postępować, by zapewnić sukces 
we wszystkich trzech kryteriach?

Sformułowanie zakresu projektu
Zakres projektu o dowolnym stopniu zło-
żoności powinien być zawsze z góry okre-
ślony, jednak bardzo często się tak nie 
dzieje. Dlaczego? Ponieważ dla właści-
ciela fabryki opracowanie zakresu pro-

Jak stworzyć dobry projekt 
integracji systemów
Najlepsze projekty integracji systemów mają szansę powstać 
wtedy, gdy wszystkie oczekiwania wobec nowej aplikacji są jasno 
sformułowane. Takie podejście zwiększa szanse na to, że klient 
uzyska pożądane ulepszenia swojego systemu automatyki za 
oczekiwaną cenę, zaś integrator zrealizuje projekt, wykorzystując 
przewidywane zasoby, oraz otrzyma odpowiedni zysk. 
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jektu może być ciężką pracą, wymagającą 
dodatkowych umiejętności i czasu. Dla-
tego też zwykle łatwiej jest mu wpisać do 
zakresu ogólne wytyczne, licząc na to, że 
integrator wypełni te luki. 

Niejednoznaczny zakres projektu stwa-
rza tymczasem możliwość interpreta-
cji, zmiany planów, czego efektem może 
być wzrost całkowitych kosztów projektu 
w stosunku do wyznaczonych w budżecie. 
Rozczarowujące mogą być także efekty 
końcowe takiej realizacji.

Opracowanie i spisanie zakresu pro-
jektu jest trudne, ponieważ wymaga kry-
tycznej samooceny: im bardziej złożony 
jest projekt, tym bardziej szczegółowa jest 
analiza. Kierownictwo zakładu musi mieć 
dostęp do informacji na temat rzeczywi-
stej kondycji obszarów, których dotyczy 
projekt. Ten rodzaj analizy wymaga poko-
nania niechęci do przeszukiwania archi-

wów, których nikt nie chce otwierać, oraz 
wyszukiwania rysunków i dokumentów, 
które być może przez całe lata nie były 
aktualizowane.

Poszukiwanie potrzebnych 
informacji
Osoby, które otrzymały zadanie poszuki-
wania potrzebnych informacji, mogą sta-
nąć przed koniecznością wykonania prac 
wykraczających poza ich specjalizację. 
Inżynier procesu może być zmuszony do 
oceny stanu technicznego oprzyrządowa-
nia, zaś główny operator sterowni może 
być poproszony o przekopanie się przez 
stosy rysunków technicznych. Nawet te 
zakłady, w których realizowane jest sku-
teczne utrzymanie ruchu i dobre zarzą-
dzanie zmianą, uważają prace związane 
z opracowaniem szczegółów zakresu pro-
jektu za trudne i zniechęcające zadanie. 
To prawda, jednak dla zapewnienia suk-
cesu projektu, zwłaszcza integracyjnego, 
musi ono być wykonane.

Jednym ze sposobów zapewnienia, że 
zakres projektu zostanie przygotowany 
i napisany właściwie, jest osobiste zaan-
gażowanie w projekt i uczynienie go wła-
snym małym projektem. Jest to sytu-
acja, w której integrator może pomagać 
klientowi od początku. Punkt widzenia 

doświadczonego, zewnętrznego specjali-
sty może mieć bardzo duże znaczenie, zaś 
stworzenie zakresu projektu nie powinno 
zwiększyć kosztu głównego projektu. Jeśli 
zakres jest tworzony w kontekście spe-
cyficznego, większego projektu, to wyni-
kające z niego prace i koszty będą dużo 
bardziej dokładne, niż te wykonane bez 
koniecznej „pracy domowej”, niezależ-
nie od tego, kto realizuje prace związane 
z projektem.

Zakres projektu
W zakresie projektu powinny być szczegó-
łowo określone:

 →  cele projektu w odniesieniu do tego, co 
powinno być zrealizowane,

 →  sposób i termin realizacji projektu,
 →  zasoby, które może dostarczyć klient,
 →  oczekiwania klienta wobec integratora.

Oferta integratora systemów powinna 
odnosić się do wszystkich tych elemen-
tów. Dobrze przemyślana oferta doświad-
czonej firmy uwzględni sytuacje, gdy 
zakres projektu pomija pewne kwestie 
lub ignoruje potencjalnie trudne obszary. 
Na przykład jeśli zakres projektu nie 
uwzględnia czasu na szkolenie operato-
rów, projekt narażony jest na wystąpienie 
problemów. Integrator powinien zidenty-

↙ Technicy z firmy 
zajmującej się 
integracją syste-
mów powinni bli-
sko współpraco-
wać z persone-
lem zakładu pod-
czas całego procesu 
realizacji projektu. 
Jeśli klient ma utrzy-
mać i efektywnie 
korzystać z wprowa-
dzonych ulepszeń, 
ludzie pracujący 
z nowym sprzętem 
i systemem automa-
tyki muszą go rozu-
mieć.
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fikować pominięte kwestie i zasugerować 
uzupełnienia. Może to podwyższyć cenę, 
jednak lepiej radzić sobie z problemami 
na tym etapie niż później.

Celem projektu może być zwiększenie 
wydajności danej jednostki technologicz-
nej (process unit) o 10%. Ktoś musi okre-
ślić, co jest wymagane do osiągnięcia tego 
celu: inżynierowie procesu firmy-klienta, 
konsultant lub może integrator. W więk-
szości wypadków jest to praca grupowa.

Zwykle cena projektu jest najważniej-
szym elementem, jednak harmonogram 
realizacji jest również istotny. Doświad-
czony integrator, dogłębnie rozumiejący 
procesy zakładowe, powinien być w sta-
nie zrealizować projekt według uzasad-
nionego harmonogramu za cenę podaną 
w ofercie. 

Aspekt efektywności projektu jest 
trudniejszy do zdefiniowania. Ceny i ter-
miny są łatwe do ustalenia, jednak suk-
ces funkcjonalny może być bardziej mgli-
sty. Niemniej jednak wskaźniki efektyw-
ności muszą być zawarte w zakresie pro-
jektu obok innych analiz.

Stworzenie wizji automatyzacji
Jedną z najlepszych rzeczy, które firma 
przemysłowa może zrobić, aby zapew-
nić efektywność projektów integracji sys-
temów i w efekcie lepsze funkcjonowa-
nie, jest stworzenie wizji automatyzacji 
w zakładzie. Wizja ta powinna określać, 
gdzie zakład ten chce być w przyszło-
ści – np. za 10 lat lub więcej. Taka wizja 
pozwala na skoncentrowanie się na wła-
ściwych sprawach oraz wyznacza kieru-
nek dla każdego projektu, jej opracowanie 
jest więc warte wysiłku.

Wizja automatyzacji może odnosić się 
do danej fabryki lub tylko do pojedynczej 
jednostki technologicznej. Powinna obej-
mować ocenę obecnego działania, okre-
ślenie problemów i możliwości ich roz-
wiązania oraz zawierać plan ulepszenia 

realizowanych operacji. Niektóre jej ele-
menty mogą być rozbudowane, takie jak 
migracja do nowego systemu DCS, inne 
zaś skromniejsze, takie jak usprawnienie 
oprzyrządowania do pomiarów przepływu 
na reaktorze. Powinna zawierać pewną 

Przykład uproszczonego dokumentu zawierającego zakres 
projektu integracji systemów

Firma XYZ produkuje kompresory dla przemysłu HVACR. Firma XYZ obecnie wytwarza
dwa modele kompresorów i poszukuje możliwości zintegrowania trzeciego modelu 
z istniejącym komputerowym systemem sterowania procesami technologicznymi i pro-
dukcji (SCADA).

Definicja
Niniejszy zakres prac określa definicje celów i wymagań projektu. Firma XYZ dostarczy 
formalny opis funkcjonalny skoordynowanego działania maszyn produkcyjnych, który 
będzie zawierał kolejność wykonywanych operacji dla nowego modelu kompresora 
wraz z opisami danych, typami danych, adresami oraz opisami oczekiwanych wymian 
danych dotyczących stanu/wartości dla interfejsu łączącego sterowniki procesu z sys-
temem SCADA. Opis funkcjonalny i kolejność operacji będą dokumentami kontrolnymi 
dla opracowania, integracji oraz testowania funkcji w celu wspierania nowego modelu 
kompresora pracującego w systemie SCADA.

Opracowanie
Programowanie systemu SCADA będzie obejmowało następujące pozycje:

 →  modyfikację istniejącej aplikacji SCADA HMI w celu wykonywania operacji kopiowania 
(blueprint) w maszynach; 1-02, 1-14 i 1-10;

 →  opracowanie znaczników i ekranów SCADA (maksymalnie 6, zawierających wyskaku-
jące okna typu pop-up) dla nowego modelu;

 → opracowanie wymaganych skryptów SCADA w celu automatyzacji etapów w procesie;
 →  integrowanie komunikacji pomiędzy sterownikami procesu a systemem SCADA w celu 
zachowania zgodności z opisem funkcjonalnym, kolejnością operacji oraz definicjami 
danych, jak to opisano;

 → integrowanie komunikacji czujników liniowych dla nowego modelu;
 → integrowanie logiki numerowania szeregowego dla nowego modelu;
 →  opracowanie tablic Microsoft SQL Server w istniejącej bazie danych w celu przechowy-
wania wymiarów kopii nowego modelu oraz wymagań dla narzędzi procesowych;

 → skonfigurowanie aplikacji SCADA w celu wypychania danych do bazy MS SQL Server;
 →  aktualizację dokumentu opisującego architekturę linii montażowej, tak aby zawierał 
nowy model kompresora.

Udokumentowane testowanie systemu i szkolenie pracowników
Weryfikacja prawidłowej funkcjonalności systemu będzie koordynowana z firmą XYZ 
wraz z opisem funkcjonalnym oraz kolejnością realizowanych operacji. W oparciu o nie 
opracowane będą kryteria testów i odbioru końcowego. 

Wstępne testowanie poza zakładem klienta będzie obejmowało zainstalowanie zak-
tualizowanego oprogramowania i będzie wymagało obecności personelu firmy XYZ 
w celu wspierania integratora podczas zdalnego testowania. Zdalny dostęp do systemu 
firmy XYZ będzie możliwy za pomocą bezpiecznego połączenia VPN z siecią XYZ. Firma 
XYZ musi hostować to połączenie VPN.

Jedną z najlepszych rze-
czy, które firma przemy-
słowa może zrobić, aby 
zapewnić efektywność 
projektów integracji sys-
temów i w efekcie lep-
sze funkcjonowanie, jest 
stworzenie wizji automa-
tyzacji w zakładzie.
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liczbę pozycji, tworzonych w racjonalnej, 
logicznej sekwencji.

Każdy nowy projekt powinien być czę-
ścią takiej wizji, zaś oferta integratora sys-
temów powinna informować klienta, że 
coś może być sprzeczne z jego celami lub 
że lepsze będzie inne podejście do realiza-
cji projektu.

Unikanie systemów typu 
„czarna skrzynka”
Podczas pracy nad projektem dobry inte-
grator systemów współpracuje z klientem, 
tak aby zapewnić, że każdy w zakładzie 
będzie wiedział, jak działa nowy, obsłu-
giwany przez niego sprzęt. Integrator nie 
powinien stosować złożonych metod pro-
gramowania, by tylko on mógł modyfi-
kować system zainstalowany u klienta. 
Takie podejście typu „czarna skrzynka” 
może sprawić, że klient w miarę upływu 
czasu będzie ponosił duże koszty, 
a w efekcie doprowadzić do spadku zaufa-
nia klienta do integratora.

Istnieją wyjątki od tej reguły, np. 
skomplikowane i zaawansowane firmowe 
algorytmy sterowania, które w swoim 
działaniu wykorzystują własność intelek-
tualną integratora, albo system automa-
tyki firmy typu OEM (dostawcy wyposa-

żenia oryginalnego). W takich przypad-
kach wymagany jest system z zabloko-
waną możliwością modyfikacji przez użyt-
kownika. Te wyjątki powinny być jed-
nak zawsze jasno określone i wyjaśnione 
na początku. Musi być także zapewnione 
uzyskanie dostępu do systemu w przy-
padku, gdy oryginalny dostawca zaprze-
stanie wsparcia.

Jeśli klient ma utrzymać wprowadzone 
ulepszenia, ludzie pracujący z nowym 
sprzętem i systemem automatyki muszą 
go rozumieć. Dlatego technicy z firmy zaj-
mującej się integracją systemów powinni 
blisko współpracować z personelem 
fabryki w ciągu całego procesu realiza-
cji projektu, aby wytłumaczyć im, jak to 
wszystko działa. Mniej pozytywne sytu-
acje pozostawiają klienta z koniecznością 
zwrócenia się do dostawcy OEM lub inte-
gratora z każdym zapytaniem lub proble-
mem, co daje efekt przeciwny do zamie-
rzonego dla wszystkich zainteresowanych 
stron. 

Występowanie problemów
Problemy mogą się pojawiać w każdym 
projekcie i być generowane przez każdą ze 
stron. Jednak przy starannym przygoto-
waniu i dobrych relacjach we współpracy 
problemów tych będzie mniej i będą one 
mniejsze. 

Gdy problemy powstają, ważne jest, 
aby powstrzymać ich eskalację. Każda ze 
stron może być odpowiedzialna za jakiś 
problem, więc klient może być zmuszony 
do zaakceptowania uzasadnionych zmian 
i wynikających z tego kosztów. Podobnie 
integrator może być zmuszony do wyko-
nania dodatkowych usług na własny 
koszt. Gdy obydwie strony ponoszą winę, 
koszty powinny być podzielone.

Podsumowanie
Najlepsze projekty powstają wtedy, gdy 
klient i integrator systemów ufają sobie 
nawzajem jako partnerzy, przy czym 
każda ze stron trzyma drugą na dystans 
w sprawach definiowania projektów 
i dokonywania uzgodnień. Ogromną rolę 
odgrywa również jasne sformułowanie 
oczekiwań i zrozumienie we wszystkich 
fazach projektu.

Tim GellnerTim Gellner jest starszym konsultantem 
w firmie Maverick Technologies. 

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa
tel. 22 886 53 05   fax 22 886 53 08
info@belimo.pl       www.belimo.pl

Czujniki do instalacji 
HVAC

Zawory:
BELIMO Energy Valve TM 

z przepływem niezależnym  
od zmian ciśnienia

gy
z przepływem niezależnym
od zmian ciśnienia

5 lat gwarancji
Jeśli klient ma utrzymać 
wprowadzone uspraw-
nienia, ludzie pracu-
jący z nowym sprzę-
tem i systemem auto-
matyki muszą go poznać 
i rozumieć. Dlatego tech-
nicy z firmy zajmują-
cej się integracją syste-
mów powinni bardzo bli-
sko współpracować z per-
sonelem fabryki w trak-
cie całego procesu reali-
zacji projektu, przeka-
zując więdzę o tym, jak to 
wszystko działa.
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Winn Hardin Integratorzy systemów wizyjnych ma-
szyn (machine vision) mogą obecnie 
wybierać spośród mnóstwa produktów

dostępnych na rynku: różnych typów 
obiektywów, oświetlenia, kamer, interfej-
sów kamer i oprogramowania. Sprzedawcy
oferują swoim klientom większe możli-
wości wyboru dzięki większej dostępno-
ści wyrobów o szerszym spektrum funk-
cjonalności, zastępujących systemy, które 
kiedyś kosztowały tysiące dolarów.

– Jednym z największych czynników 
napędzających tę zmianę jest popularyza-
cja i znacząca obniżka cen inteligentnych 
produktów z branży wizji maszynowej 2D 
– mówi Markus Tarin, prezes i dyrektor 
generalny (CEO) firm MoviMed i Movi-
Therm. – Inteligentne czujniki, inteligentne 
kamery oraz konfigurowalne systemy 
wizji w bardzo dużym stopniu wyelimino-
wały potrzebę opracowywania rozbudowa-
nych i skomplikowanych systemów wizyj-
nych, natomiast obecnie najbardziej rozpo-
wszechnione aplikacje są realizowane za 
pomocą dostępnej od ręki technologii plug-
-and-play – dodaje Markus Tarin.

Jak zauważa Markus Tarin, integrato-
rzy systemów wizyjnych maszyn, posiada-
jący wysokie umiejętności, coraz częściej 
mogą przekonać się, że dodanie wartości 
do jakiegoś popularnego systemu wizji 2D 
może być stosunkowo trudne; niektórzy 
zaś oferują swoje konfigurowalne systemy 
wizji maszynowej bezpośrednio klientom 
końcowym. 

John Salls, prezes firmy Vision ICS 
Inc., także dostrzega dokonany w ciągu 
ostatniej dekady postęp w dziedzinie inte-

ligentnych kamer, które stają się bardziej 
funkcjonalne; podobnie firmy produku-
jące oświetlenie dla systemów wizyjnych 
oferują obecnie szerszy zakres wyrobów. 
Jednak, w miarę jak możliwości oprogra-
mowania dla tego typu systemów stają się 
coraz większe, a jego ceny ciągle spadają, 
John Salls widzi problem z wykorzysta-
niem i standaryzacją pakietów tego opro-
gramowania.

– Różne firmy stosują różną terminolo-
gię dla tej samej rzeczy, tego samego zada-
nia – mówi John Salls. – Nawet między 
standardami komunikacyjnymi takimi jak 
Ehernet istnieją olbrzymie różnice w róż-
nych firmach, a w rzeczywistości nie ma 
dążenia ku otwartym standardom (opro-
gramowania) w branży systemów wizyj-
nych maszyn.

Oświetlenie, podobnie jak inne pro-
dukty z tej branży, wymaga poświęce-
nia starannej uwagi przez integratora. – 
Kluczowe jest uzyskanie jak najlepszego 
obrazu, a ma to miejsce wtedy, gdy oświe-
tlenie jest kluczem do stworzenia definicji 
silnego kontrastu cech kontrolowanego pro-
duktu – mówi Earl Yardley, dyrektor firmy 
Industrial Vision Systems. 

– Istnieje szeroki zakres dostępnego od 
ręki oświetlenia ogólnego dla wizji maszy-
nowej, które jest odpowiednie dla więk-
szości aplikacji, jednak te oferty standar-
dowe nie powinny być czynnikiem ograni-
czającym.

Dla projektów obejmujących bardziej 
złożone aplikacje firma Industrial Vision 
Systems opracowuje oświetlenie specy-
ficzne dla danego projektu. Przykładami 
są tu: lampy UV o dużej mocy, segmen-
towane pierścienie świetlne zintegrowane 
z głowicą inspekcyjną robota kompakto-
wego oraz produkowane na zamówienie 
klienta podświetlacze do kontroli jako-

Wyzwania 
dla systemów wizyjnych maszyn
Integratorzy systemów wizyjnych maszyn muszą wciąż pozostawać 
krok przed pojawiającymi się technologiami takimi jak deep learning 
oraz innymi inteligentnymi technologiami.

Aplikacje systemów 
wizyjnych maszyn czer-
pią korzyści z algorytmów 
głębokiego uczenia, jed-
nak nie potrafią rozwiązać 
wszystkich problemów. 
Mimo to technologia 
ma swoje miejsce w roz-
woju tego typu systemów 
i będzie nadal zyskiwała 
na znaczeniu.
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ści (form-factor backlights). – Praca nad 
produktami na zamówienie tworzy dodat-
kowy czas pracy projektowej w początko-
wym stadium projektu, ale jest ona rekom-
pensowana przez oszczędność czasu 
przy programowaniu systemu z w pełni 
zoptymalizowanym obrazem – mówi Earl 
Yardley.

Systemy wizji maszynowej 3D 
i technologia głębokiego uczenia
Współczesne systemy wizyjne maszyn 
są w stanie sprostać potrzebom więk-
szości aplikacji, zaś integratorzy syste-
mów muszą być na bieżąco z ewoluują-
cymi technologiami i oczekiwaniami klien-
tów. Np. na rynku obrazowania 3D Mar-
kus Tarin wskazuje na fakt wyprzedzania 
innowacji w oprogramowaniu przez inno-
wacje w sprzęcie.

– Chociaż istnieje pewna liczba dostęp-
nych czujników i kamer 3D, takich jak do 
triangulacji laserowej, pomiaru czasu lotu, 
czujników stereoskopowych dla generato-

rów wzorców pseudolosowych oraz innych, 
istnieje jednak zbyt duża luka w rozwoju 
i dostępności narzędzi deweloperskich, 
aby pozwolić na szybki rozwój systemów 
wizyjnych maszyn z tymi elementami – 
mówi Markus Tarin. 

– Producenci wyposażenia oryginalnego 
(OEM) obecnie wykorzystują pracujące 
według otwartych standardów czujniki 3D 
lub kamery i programują swoje aplikacje 
od początku albo wykorzystują systemy 
zamknięte z konfigurowalnymi narzę-
dziami, które są często zbyt kosztowne – 
wyjaśnia MarkusTarin.

– Być może potrzebny jest czujnik lub 
kamera 3D z bezpośrednio programowal-
nymi macierzami bramek (field program-
mable gate arrays – FPGA) do szybkiego 
przetwarzania obrazu w czujniku/kame-
rze, co umożliwi programiście nieznają-
cemu FPGA wdrażanie algorytmów prze-
twarzania obrazów 3D w jednym pakiecie 
– mówi Markus Tarin. 

Inną pomocną technologią jest 
sztuczna inteligencja (AI) i głębokie ucze-

nie (deep learning) – zdolność kompute-
rów do akwizycji informacji na podsta-
wie danych z przeszłości (doświadczenia). 
Największym wyzwaniem jest oddzielenie 
szumu marketingowego od istoty rzeczy. 
– Algorytmy AI i głębokiego uczenia często 
obiecują za dużo – dodaje Markus Tarin.

O ile aplikacje systemów wizyjnych 
maszyn czerpią korzyści z algorytmów 
głębokiego uczenia, to nie potrafią jednak 
rozwiązać wszystkich problemów. Jest to 
szczególnie widoczne, gdy porównuje się 
pracę potrzebną do uzyskania dokładno-
ści większej niż 99% z tradycyjną pracą 
programisty. Niemniej jednak ta tech-
nologia zdecydowanie ma swoje miejsce 
w rozwoju tego typu systemów i będzie 
nadal zyskiwała na znaczeniu w ciągu 
kolejnych kilku lat.

Winn Hardin Winn Hardin jest redaktorem współpra-
cującym AIA. AIA jest częścią A3 
(Association for Advancing Automation), 
czyli Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Automatyki. 
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Łukasz Majer Aby odpowiedzieć na zadane we 
wstępie pytanie, wybierzmy 
się na moment w przyszłość. 

Wyobraźmy sobie zakład produkcyjny 
w Polsce w 2025 r. Produkcja idzie pełną 
parą. System CMMS, analizując staty-
styki awaryjności MTBF i liczby operacji 
wykonanych przez maszyny (na bieżąco 
spływających z systemu MES), zaplano-
wał wymianę elementów gumowych sta-
bilizujących maszyny na jednej z linii pro-
dukcyjnych na czwartek w kolejnym tygo-
dniu. Czujniki na maszynach zarejestro-
wały jednak podwyższony poziom drgań. 
Dzięki technologii IoT dane te natych-

miast trafiły do CMMS, dla którego jest 
to jasny sygnał, że wkrótce może dojść do 
awarii lub pogorszenia jakości produktu. 
Zatem wymiana musi nastąpić wcześniej, 
już w najbliższy piątek.

System automatycznie przeplanował 
zlecenie serwisowe, dobrał odpowiednich 
specjalistów i sprawdził, czy mają ważne 
certyfikaty, uprawniające do tych działań. 
Wygenerował też przyspieszone zamó-
wienie do dostawcy na części potrzebne 
do tej naprawy, zgodnie z metodą just 
in time. Dostawca odebrał i potwierdził 
dostawę poprzez system elektronicznej 
wymiany danych EDI.

W piątek rano zamówienie zostało 
dostarczone, a wszystkie dokumenty 
dotarły równolegle poprzez EDI. Każde 
z opakowań jest wyposażone w czujnik – 
etykietę RFID, więc przyjęcie towaru, jego 
inwentaryzacja i umieszczenie w odpo-
wiedniej kuwecie odbywają się prawie 
automatycznie. Serwisant dostaje powia-
domienie w aplikacji mobilnej, że części 
już na niego czekają. Tam też potwierdza 
pobranie towaru i raportuje kolejno wyko-
nywane operacje według zaplanowanej 
w CMMS listy czynności. Czas pracy mie-
rzony jest automatycznie, a jeśli zlecenie 
dotyczyło kilku maszyn, system lokaliza-
cji wewnętrznej sam kojarzy pozycję pra-
cownika z danym urządzeniem. Na koniec 
ERP uruchamia proces podsumowa-
nia całego kosztu naprawy – materiałów, 
czasu i ewentualnych kontraktorów. 

Analizy finansowe natychmiast 
uwzględniają te dane w ocenie ogólnej 
efektywności biznesowej danej linii pro-
dukcyjnej i danego produktu, wpływa-
jąc na politykę cenową firmy. Równocze-
śnie wskaźnik efektywności rośnie, a czas 
przestojów ulega znacznemu skróceniu.

Marzenia a rzeczywistość
Opisana wizja jest możliwa do realizacji 
już dziś. Wszystko, o czym tu mowa, to 
elementy koncepcji Przemysłu 4.0 – tech-
nologii już obecnie dostępnej. Barierą nie 
są koszty takiej inwestycji, lecz organiza-
cja procesów wewnętrznych. 

Jak sprawić, by dane zamieszczane 
w systemie przez ludzi były wprowadzane 
poprawnie i na bieżąco? W szczególno-
ści: jak wymóc to na dostawcach? To 
wszystko wymaga czasu i ogromnej deter-
minacji w zarządzaniu. Z całą pewno-
ścią jednak jest warte zachodu. Jeśli firma 

Integracja systemów 
CMMS i ERP
„Czy warto?” – to jedno z podstawowych pytań, które powinno się 
stawiać w biznesie. Nie inaczej jest w przypadku decyzji o inte-
gracji systemów przedsiębiorstwa, zwłaszcza że jest ona skompli-
kowana, a dział IT już na początku procesu sygnalizuje, że pojawią się 
problemy i opóźnienia terminów. Faktycznie, takie łączenie dwóch 
światów, posługujących się różnymi językami, może rodzić konflikty. 
Jednak, chcąc zautomatyzować produkcję, nie można pominąć 
integracji systemów. Jakie korzyści może ona przynieść i jakie 
ryzyko ze sobą niesie? 
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chce dążyć do realizacji opisanej wizji, 
wprowadzenie dobrego systemu CMMS 
i jego silna integracja z ERP będzie istot-
nym krokiem w tym kierunku.

Integracja, czyli komunikacja 
bez słów
Systemy CMMS z założenia mają koordy-
nować ogół działań związanych z utrzy-
maniem ruchu, dzięki którym produk-
cja jest ciągła (ewentualnie przerywana 
na krótko z powodu zaplanowanych dzia-
łań profilaktycznych). Takie podejście 
wymaga koordynacji pracy wielu działów. 

CMMS musi szybko otrzymywać infor-
macje, na bazie których będzie rekomen-
dować lub podejmować decyzje. Do tego 
potrzebuje wglądu w aktualne dane, np. 
dotyczące zapasów części i materiałów, 
ale również planów produkcji, by uni-
kać ustalania przeglądów technicznych 
tuż przed zakończeniem produkcji ważnej 
partii towaru. Równie ważne jest sprawne 
przekazywanie informacji z CMMS: zleca-
nie zakupu części, rezerwacje ich w maga-
zynie, zlecanie usług podwykonawcom 
serwisowym, rozliczanie naprawy itp.

Wszystkie systemy powinny widzieć te 
same obiekty infrastruktury produkcyj-
nej i te same zasoby. Planowanie realizo-
wane w CMMS nie odbędzie się w sposób 
poprawny, jeśli będzie oparte na błędnych 
lub nieaktualnych danych (a to zazwyczaj 
pokłosie ręcznego przepisywania danych 
między systemami). Przykładowo, wyko-
nane zostanie zlecenie zamówienia części, 
które znajdują się już w posiadaniu firmy, 
lecz nikt nie zdążył ich jeszcze wprowa-
dzić do systemu.

Gdzie postawić granicę między 
CMMS i ERP? 
Nie ma uniwersalnej reguły na to, jakie 
dane mają być wymieniane na styku 
CMMS i ERP. Wszystko zależy od tego, 
które funkcje mają być obsługiwane przez 
ERP, a które z nich ma przejąć CMMS. 
Jest to zawsze indywidualna decyzja firmy 
uzależniona od jej struktury. 

Oto propozycja kilku obszarów, które 
warto przeanalizować:

 →  zakupy materiałów eksploatacyjnych 
i części (mogą być inicjowane automa-
tycznie, kiedy stan magazynowy spadnie 
poniżej minimum) – taką strategię potrafi 
nadzorować ERP lub CMMS; optymalne 

wydaje się, by dla wybranych towarów 
„serwisowych” robił to CMMS, bo ma on 
wgląd w większą ilość informacji i będzie 
mógł zlecać zakupy bardziej precyzyjnie;

  →→  asset management asset management (planowanie prze-
glądów maszyn, oznaczanie dat waż-
ności certyfikatów technicznych itp.) – 
tego typu moduły występują w ERP i są 
domeną CMMS; często systemy CMMS 
są bardziej zaawansowane w tej kwestii, 
więc rozsądne wydaje się przekazanie mu 
wszystkich tego typu czynności dla zarzą-
dzanych przez niego obiektów, zamiast 
dzielenia ich pomiędzy dwa systemy;

 →  rejestracja czasu pracy serwisantów – 
niektóre systemy CMMS ją oferują, choć 
rozliczenia i tak odbywają się w ERP – 
można więc pozostawić te zadania tylko 
w ERP lub część z nich przenieść do 
CMMS, przy czym spowoduje to potrzebę 
dodatkowej integracji;

 →  rozliczenie ogółu kosztów napraw (mate-
riały, czas, podwykonawcy) – tu trudno 
o wskazówki – może być zarówno zarzą-
dzane przez CMMS, a ERP otrzyma jedynie
jego podsumowanie, jak i realizowane bez-
pośrednio w ERP, z pominięciem CMMS;

 →  procesy zakupowe w zakresie materia-
łów i usług – CMMS może je automatycz-
nie inicjować albo tylko wyświetlać listę 
potrzeb, a zamówienie na tej podstawie 
będzie obsługiwane niezależnie w ERP.

Pamiętajmy jednak, że to ogólne wska-
zówki, a ostateczne decyzje powinny zale-
żeć także od tego, na ile firma wypra-
cowała standardy użycia ERP, czy jest 
gotowa od nich odejść oraz jaka jest skala 
danych działań.

Bez wątpienia wszelkie rejestry (dane 
podstawowe, słowniki, listy obiektów, bazy 
ewidencji itd.) powinny być przechowy-
wane w ERP, a CMMS powinien je pobie-
rać i operować na nich w sposób spójny 
z ERP. Do tego trzeba zadbać o to, by 
wszelkie zmiany stanu obiektów poprzez 
CMMS były dokumentowane w systemie 
ERP (sama obsługa wprowadzania danych 
może być realizowana przez CMMS, o ile 
ten prześle na koniec dane do ERP). 

Jak miałoby to działać w praktyce? 
Pracownik utrzymania ruchu planuje 
naprawę, która wymaga kilku części. 
Wybiera funkcję „Zleć do pobrania/zamó-
wienia” w CMMS, a w tle ERP tworzy 
dokument rezerwacji dla towaru istnieją-
cego w magazynie, przygotowuje „awizo” 
dla przyszłego dokumentu wydania na 

zlecenie serwisowe oraz tworzy zapotrze-
bowanie i zamówienie zakupowe dla bra-
kujących elementów.

Tylko wtedy ERP pozostanie wewnę-
trznie spójny i będzie dawał wiarygodną 
informację zarządczą czy raportową. Ina-
czej mówiąc, wdrożenie CMMS nie zabu-
rzy logiki ERP jako podstawowego systemu.

Co integrować?
O jakich danych trzeba pamiętać podczas
integracji? Co przenieść do systemu CMMS,
a co pozostawić w ERP? To znów bardzo 
indywidualna kwestia. 

Oto lista obszarów, które trzeba wziąć 
pod uwagę. Warto jednak pamiętać, że nie 
zostało tu uwzględnione planowanie pro-
dukcji, często prowadzone przez dodat-
kowe systemy, które także powinny być 
powiązane z CMMS.

Dane przesyłane z ERP do CMMS:
 →  słowniki i dane podstawowe, w tym słow-
nik „typów zleceń serwisowych”, słownik 
„operacji i czynności serwisowych” uży-
wanych w rozliczeniu kosztów zleceń (per 
maszyna),

 →  lista obiektów (assets) podlegają-
cych utrzymaniu w ramach CMMS, ich 
typy i hierarchia (najlepiej przechowy-
wać w ERP, choć można ją rozszerzać 
w CMMS np. przez tworzenie zestawów 
typu „linie produkcyjne”),

 →  lista pracowników, kontrahentów, dane 
o dostępności pracowników (zwolnienia 
lekarskie, urlopy),

 →  indeksy towarowe (części, materiały) oraz 
bieżące stany magazynowe.

Operacje pierwotnie obsługiwane 
w CMMS, których wyniki przekazywane 
są do ERP: 

 →  tworzenie zleceń serwisowych (choć nada-
wanie numeracji zleceń dobrze jest robić
w systemie ERP i przekazywać do CMMS),

 →  rozliczanie czasu pracy, zużytych mate-
riałów i części (per obiekt) podczas zlece-
nia serwisowego (gromadzone w CMMS, 
przesłane do ERP),

 →  rozliczania kosztów inwestycji i remontów 
(jw.),

 →  inicjowanie przez CMMS w ERP zamówie-
nia części, materiałów oraz usług podwy-
konawczych,

 →  inicjowanie z CMMS rezerwacji na części 
i materiały w ERP, tworzenie „awizo” pod 
wydania magazynowe na zlecenia serwi-
sowe w ERP,
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 →  aktualizacja w ERP dokumentacji dotyczą-
cej certyfikatów, protokołów przeglądu
i odbioru obiektów zarządzanych w CMMS.

Ważne też będzie ustalenie cyklu inte-
gracji: o ile w części punktów stycznych 
wystarczy robić ją okresowo, o tyle ini-
cjowanie zlecenia zakupowego lub rezer-
wacji materiału związanej ze zleceniem 
powinno być wykonane online.

Wszystko albo nic? 
Należy pamiętać, że silne zintegrowanie 
systemów zmniejsza elastyczność firmy na 
zmiany. Nie zawsze pełna integracja jest 
zatem zalecana.

Im bardziej produkcja jest powtarzalna, 
wysokoseryjna, bez wariantów – tym mniej 
anomalii w całym procesie, a więc CMMS 
może, a nawet powinien przejąć jak naj-
więcej funkcji. Wtedy staje się on „cen-
trum sterowania”, automatycznie planuje 
prace serwisowe, zarządza dostawami 
materiału i rozlicza koszty. Do tego trzeba 
zbudować mocne kanały integracyjne. 

Natomiast w firmach produkujących 
na indywidualne zamówienie, wytwa-
rzających różne produkty, często o zło-
żonej strukturze, CMMS tylko pośredni-
czy w planowaniu działań serwisowych 
i potrzebnych materiałów, a decyzje pla-
nistyczne podejmuje człowiek (ze względu 
na dużą ilość odstępstw i przesłanek, 
które ciężko zamodelować). Wówczas inte-
gracja CMMS jest ograniczona.

Technologia to nie wszystko, 
czyli ukryty problem
Załóżmy, że kupiliśmy CMMS od firmy, 
która ma już doświadczenie w integracji 
z naszym systemem ERP, a zaplanowane 
interfejsy integracyjne zostały wdrożone 
i przeszły pomyślnie testy. Czy zatem 
jesteśmy bliscy spełnienia wizji w pełni 
zautomatyzowanych procesów utrzyma-
nia? Niestety, niekoniecznie.

Problemem jest zazwyczaj aktual-
ność danych operacyjnych w samym ERP. 
Nawet jeśli integracja z ERP do CMMS 
działa automatycznie i natychmiast, to 
ktoś te dane do ERP musi wprowadzić. 
Ale czy robi to poprawnie i na bieżąco?

Dziś obsługa podstawowych proce-
sów (zamówienia, zatwierdzanie zakupu, 
przyjęcia towarowe) w wielu firmach jest 
w dużej mierze realizowana pozasyste-

mowo, z użyciem papieru lub poczty elek-
tronicznej. Takie podejście powoduje, że 
o efektach prac dowiadujemy się z dużym 
opóźnieniem. Przykładowo, jeśli przyjęcie 
dostawy jest dokumentowane najpierw 
tylko na papierze, to dopóki cała dostawa 
nie zostanie zakończona i odwzorowana 
w ERP, nikt nie zna jej szczegółów. Nawet 
najlepiej zintegrowany w zakresie stanów 
magazynowych CMMS nie otrzyma infor-
macji o tym, że pilnie potrzebne materiały 
już czekają na rampie, dopóki nie pojawią 
się one w systemie. 

Dlaczego zatem w tak wielu firmach 
procesy te nie są realizowane w całości 
w systemie? 

Po pierwsze, ERP to systemy typu 
„zbiór rejestrów, dokumentów, obiek-
tów”, które bardzo słabo wspierają pro-
cesy. Te odbywają się niejako poza sys-
temem, a ich stan odwzorowany jest 
w systemie tylko w kluczowych momen-
tach. Osoba, która to robi, musi przy tym 
zachować spójność między danymi i nie 
pogubić się, tworząc kilkuetapową hierar-
chię. I, co gorsza, powtórzyć to kilkadzie-
siąt razy dla każdej pozycji.

Drugi kluczowy problem to duża zmien-
ność i potrzeba elastyczności tych proce-
sów. To obszary bardzo podatne na ano-
malie codzienne (ktoś zachorował i trzeba 
go zastąpić lub dany towar nie ma ważnej 
certyfikacji jakościowej). Co więcej, firmy 
często zmieniają sposób pracy – działy 
są łączone, odpowiedzialność jest prze-
suwana, powstają nowe stanowiska, jed-
nostki biznesowe, typy magazynów itd.

A jaki „system” najprościej dostosować
do tych anomalii i zmian? Grupę ludzi, 
która współpracuje za pomocą e-maili 
i kartek papieru, bez konieczności angażo-
wania działu IT czy nawet osób zarządza-
jących. Największą przeszkodą w automa-
tyzacji procesów jest to, że modelowanie 
i aktualizowanie tego zachowania w sys-
temach jest trudne – dużo trudniejsze niż 
ogłoszenie ludziom, że od teraz mają pra-
cować w inny sposób. Każda taka zmiana 
wymaga reorganizacji systemu, firmy 
wdrożeniowej, nakładów specyfikacji i na 
tyle dużo czasu, że często w życie zdążą 
już wejść kolejne modyfikacje.

Z pomocą przyjdzie… 
dodatkowy system
Jakość danych w systemie i płynność pro-
cesów związanych z ich wprowadzaniem 

to klucz do sukcesu integracji CMMS 
z ERP. Równocześnie modelowanie tych 
procesów jest podatne na zmiany i trudne 
do informatyzacji. Jak rozwiązać ten kon-
flikt?

Z pomocą przychodzą tu współcze-
sne rozwiązania do zarządzania procesami 
biznesowymi – platformy Business Pro-
cess Management (BPM lub BPMS). Na 
rynku istnieją zaawansowane rozwiązania 
tego typu – warto tu wspomnieć choćby 
o takich uniwersalnych platformach, jak 
WebMethods, Tibco, Pega, Appian czy 
IBM BPM. Jeśli natomiast w zakładzie 
ma być wdrożony system uwzględniający 
specyfikę procesów produkcyjnych i logi-
stycznych, pomóc mogą platformy dedy-
kowane, np. Novacura Flow. 

Nowoczesność nie do uniknięcia
Systemy CMMS to bardzo wartościowe 
narzędzia, które realnie mogą zwiększyć 
efektywność całego przedsiębiorstwa pro-
dukcyjnego, nie będą jednak skuteczne 
bez odpowiedniej integracji z innymi sys-
temami w firmie, zwłaszcza ERP. Choć 
jest to wyzwanie techniczne, wymagające 
wielu decyzji biznesowych, to naprawdę 
warto je podjąć i zaplanować indywidu-
alnie w odniesieniu do specyfiki konkret-
nej firmy. 

Najsłabszym ogniwem tego łańcucha 
są dane dostępne w ERP. Korzyści z inte-
gracji będą współmierne do aktualno-
ści informacji w systemie. Dlatego poten-
cjał systemu CMMS można wykorzy-
stać w pełni tylko wtedy, gdy równolegle 
zadba się o procesy wokół i odpowiednio 
je odwzoruje w systemie, np. z pomocą 
platformy BPM. Dzięki temu CMMS 
będzie otrzymywał odpowiednie dane na 
bieżąco, a jego decyzje przełożą się na 
realne działania, które – wykonywane 
w systemie BPM – będzie można moni-
torować. To będzie duży krok w stronę 
realizacji marzenia o przedsiębiorstwie 
przyszłości – marzenia niełatwego, ale 
możliwego do spełnienia.

Łukasz Majer Łukasz Majer – Business Development 
Director w Novacura Poland, firmie oferu-
jącej platformę BPM do optymalizacji pro-
cesów biznesowych w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych. Od początku ścieżki zawo-
dowej związany jest z systemami wspiera-
jącymi zarządzanie oraz z analizą i opty-
malizacją procesów. 
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John Loose W ybór odpowiedniego integra-
tora systemów do realizacji pla-
nowanego w najbliższej przy-

szłości projektu jest ważny dla osiągnię-
cia sukcesu przez ten projekt, natomiast 
ostateczna decyzja w tej kwestii zwy-
kle dotyczy więcej niż jednego projektu. 
Jeśli pierwszy projekt, zrealizowany przy 
współpracy z wybranym integratorem sys-
temów, odniesie sukces, to może to ozna-
czać początek nawiązania z tą firmą trwa-

jącej przez wiele lat współpracy przy reali-
zacji następnych projektów. Jednak osią-
gnięcie sukcesu przez pierwszy projekt 
wymaga poprawnej realizacji wielu eta-
pów działań ze strony integratora oraz 
firmy przemysłowej.

Stworzenie systemu dokumentacji
Dobrze opracowany system dokumenta-
cji jest kluczem do sukcesu każdego pro-
jektu. Każdy integrator systemów powi-
nien potrafić opisać swój system doku-
mentacji. Firma zajmująca się integracją 
systemów powinna także posiadać zespół 
dobrze przeszkolonych i wszechstron-
nych inżynierów, którzy potrafią obsłu-
giwać system sterowania w zakładzie 
klienta. Dane o pracownikach firmy inte-
gratorskiej oraz referencje mogą dać klien-
towi dokładniejsze informacje na temat jej 
doświadczenia i wiedzy fachowej.

Analiza poprzednich projektów 
integratora systemów
Użyteczne jest przeanalizowanie poprzed-
nich projektów realizowanych przez 
potencjalnego integratora systemów. 
W idealnym przypadku firmie przemysło-
wej wynajmującej integratora powinno 
zależeć na tym , aby projekty te doty-
czyły tej samej gałęzi przemysłu, w któ-
rej działa, jednak niekoniecznie jest to 
wymagane. W zakładach produkcyjnych 
istnieją dwa typy procesów: ciągłe i wsa-
dowe. Pod wieloma względami operacje 
wsadowe są do siebie podobne i ich pro-
gramowanie jest proste. Różnice sprowa-
dzają się do cech i funkcji specjalnych, 
które mogą być różne – od prostych do 
złożonych. Dostosowanie do użytkownika 
także może się zmieniać.

Skoncentrowanie się na tych kluczo-
wych punktach jest podstawą znalezienia 
odpowiedniego integratora systemów do 
realizacji następnego projektu.

Wybór integratora systemów 
do projektu
Istnieje wiele aspektów, które należy rozważyć podczas wyboru 
odpowiedniego integratora systemów do realizacji projektu. Jednak 
poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na zadanie ważnych pytań 
na początku pozwala firmie osiągnąć długoterminowe korzyści.

↗ Zbiorniki zewnętrzne i orurowanie gorzelni w firmie Angel’s Envy w Louisville (stan Kentucky, USA).
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Kiedy wynająć integratora 
systemów
W każdym projekcie najlepiej jest, aby 
wszystkie zainteresowane strony zaan-
gażowały się w niego jak najwcześniej, 
chociaż integrator systemów nie musi 
być częścią zespołu projektowego. Jed-
nak zaangażowanie integratora syste-
mów przy rozpoczęciu dyskusji np. nad 
schematem orurowania i oprzyrządowa-
nia (OO, ang. P&ID) jest dobrym pomy-
słem. Daje to integratorowi możliwość 
oceny schematów OO, oszacowania listy 
wejść/wyjść (I/O) i lepszego zrozumienia 
samego procesu technologicznego realizo-
wanego w zakładzie klienta. Innym klu-
czowym punktem jest przegląd oznaczeń 
na urządzeniach. Może to się wydawać 
mało znaczące, jednak konwencje nazw, 
nawet gdy są już ustanowione, mają ten-
dencję do zmian.

Korzyści z wynajęcia integratora 
systemów
Dobry integrator systemów będzie w sta-
nie zrealizować następujące usługi:

 →  pomoc w zaprojektowaniu systemu stero-
wania od podstaw;

 →  zaprojektowanie i montaż szaf sterowni-
czych;

 →  doradztwo na temat platformy systemu 
sterowania;

 →  stworzenie i ocena schematów OO;
 →  dostarczanie wsparcia na miejscu w zakła-
dzie lub powołanie grupy zajmującej się
usługami inżynierskimi, która może do-
starczać pomoc przy systemach sterowania;

 →  zapewnienie kompetentnego zespołu per-
sonelu zajmującego się sprzedażą;

 →  pomoc w sytuacjach awaryjnych, w tym 
w scenariuszu najgorszego przypadku.

Koszty wynajęcia integratora 
systemów
Wynajęcie integratora systemów może 
kosztować więcej w porównaniu do usług 
dostawców automatyki i oprogramowa-
nia lub pracy personelu własnego, jed-
nak zaletą współpracy z integratorem jest 
dostęp do znacznie większej bazy wiedzy. 
Dzięki temu można rozwiązać większość 
potencjalnych problemów związanych 
z systemami sterowania. Ponadto więk-
szość integratorów systemów ma zawarte 
umowy ze swoimi głównymi dostawcami, 

co zapewnia im pierwszeństwo przed 
innymi firmami zwracającymi się do tych 
dostawców o wsparcie. Mając dostęp do 
integratora systemów i jego zespołu pra-
cowników, firma przemysłowa będzie 
miała ułatwione zadanie związane z reali-
zacją harmonogramów oraz dotrzymywa-
niem terminów.

Przy wykorzystaniu jedynie usług 
dostawców systemów automatyki i opro-
gramowania lub personelu zakładowego, 
dokumentacja często bywa przeoczona. 
Jedną z głównych korzyści wynajęcia inte-
gratora systemów jest to, że firma ta jest 
zmuszona do dokumentowania realizo-
wanego procesu oraz systemu sterowania 
w zakładzie. Dokumenty są przekazywane 
użytkownikowi końcowemu przy odbiorze 
technicznym nowego systemu. Wynajęcie 
integratora systemu pozwala personelowi 
zakładowemu na skoncentrowanie się na 
zadaniach z zakresu projektu.

Analiza różnych systemów 
sterowania
Analizowanie różnych systemów sterowa-
nia jest trudnym zadaniem, które wymaga 
rozległej wiedzy na temat realizowanych
w zakładzie procesów technologicznych
i operacji. Zalecane jest uzyskiwanie in-
formacji zwrotnych z działu operacyjnego 
i pracujących na co dzień operatorów.

Większość systemów sterowania reali-
zuje te same funkcje podstawowe, jed-
nak różnią się one cechami specjalnymi 
i skomplikowanymi funkcjami dotyczą-
cymi realizowanych zadań.

Pytania, na które należy sobie odpo-
wiedzieć, to:

 →  Czy zakład realizuje operacje ciągłe, czy 
wsadowe?

 →  Jak wiele pracy związanej z przygotowa-
niem interfejsów operatorskich wykonują 
obecnie pracownicy zakładu lub ile pracy 
z ich programowaniem mają oni mieć po 
zakończeniu projektu?

 →  Czy potrzebna jest nam redundancja?
 →  Jaki rodzaj transmisji danych jest potrzebny?
 →  Czy obecny system sterowania w zakła-
dzie jest w jakikolwiek sposób dosto-
sowany do użytkownika? Czy chcemy/
potrzebujemy takiego dostosowania?

 →  Jakie dane historyczne chcemy zapisywać 
i na jak długo?

Innym ważnym punktem jest istniejący 
obecnie system sterowania. Dodatkowe 

pytania, na które należy sobie odpowie-
dzieć, to:

 →  Czy jest to starszy system, a jeśli tak, to 
czy jego producent jeszcze istnieje? Czy 
firma ta wciąż wspiera ten system?

 →  Czy chcemy zmodernizować istniejący 
system sterowania? Czy jest jakaś możli-
wość modernizacji tego systemu?

 →  Czy rozpoczęcie pracy z całkowicie innym 
systemem sterowania jest jedyną opcją, 
jeżeli nie ma możliwości modernizacji 
obecnego?

 →  Jakie cechy i funkcje istniejącego systemu 
sterowania chcemy zachować?

 →  Czy nasz obecny system sterowania jest 
redundantny?

Integrator systemów a usługi 
dostawcy systemów automatyki 
i oprogramowania
Współpraca z lokalnym integratorem sys-
temów jest luksusem, którego jest pozba-
wiona większość zakładów przemysło-
wych. Podczas planowania jakiejkolwiek 
rozbudowy firmy lub przy budowaniu 
nowego zakładu w innym mieście zloka-
lizowanie najbliższego integratora syste-
mów jest dobrym pomysłem.

Posiadanie do dyspozycji fachow-
ców w najbliższej okolicy może obniżyć 
oczywiste koszty. Jest to także kluczowe 
w przypadku dostarczania usług w sytu-
acjach awaryjnych. Jeśli powstają kry-
tyczne problemy, które muszą być szybko 
rozwiązane, a firma zajmująca się inte-
gracją systemów znajduje się w pobliżu, 
wówczas firma przemysłowa może skrócić 
przestój i zmniejszyć straty produkcyjne. 
Wraz z rosnącym zagrożeniem cyberata-
kami uzyskanie zdalnego dostępu do sys-
temu sterującego w zakładzie jest bar-
dziej kłopotliwe. Dlatego też pojawienie 
się specjalistów firmy zajmującej się inte-
gracją systemów w zakładzie jeszcze tego 
samego dnia jest wielką korzyścią dla 
firmy przemysłowej.

Ponadto dobrzy integratorzy systemów 
powinni posiadać wiedzę na temat wielu 
platform automatyki. Jeśli mamy w zakła-
dzie skomplikowany system sterowa-
nia z wieloma platformami, to taki inte-
grator systemów może obsługiwać różne 
platformy i skuteczniej rozwiązywać pro-
blemy.

John Loose John Loose jest inżynierem ds. integracji 
systemów w firmie Cross Company. 
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APM Profil Sp. z o.o.
ul. Ciećwierza 2
05-080 Klaudyn k. Warszawy
tel./fax +48 664 484 160
www.apmprofil.com

APM Profil Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produk-
cyjnych oraz procesów diagnostyczno-kontrolnych. Naszymi odbior-
cami są przede wszystkim firmy branży farmaceutycznej, produktów 
medycznych, automotive, automatyki przemysłowej i innych.

Nasza oferta obejmuje:
•  urządzenia podające inserty do form wtryskowych w procesach 

przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• automaty montażowe,
• podajniki wibracyjne,
• zrobotyzowane linie montażowe,
• kompletne autonomiczne zestawy podające,
• przenośniki liniowe i łańcuchowe,
• rozwiązania asycube,
• urządzenia kontrolno-pomiarowe do kontroli produkcji w toku.

Jesteśmy elastyczni w zakresie dostosowywania rozwiązań do oczeki-
wań biznesowych naszych partnerów. 

Dzięki współpracy z renomowaną niemiecką firmą RNA, której 
jesteśmy partnerem i jedynym dystrybutorem w Polsce, staliśmy się 
liderem w dziedzinie podajników wibracyjnych.

Wyróżnia nas integralność linii z bazą danych lub nadrzędnym 
systemem zarządzania produkcją. Tworzymy dedykowane aplikacje 
współpracujące z naszymi urządzeniami, które raportują przebieg pro-
cesów na podstawie zebranych danych statystycznych.

Maszyny wyposażamy w systemy kontroli dostępu użytkownika 
do nastaw parametrów.

Budujemy systemy sterowania w oparciu o podzespoły renomo-
wanych firm: Mitsubishi, Wenglor, Beckhoff, Balluff, Omron, Festo, 
Keyence.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy: tokarki i frezarki CNC, 
elektrodrążarki, co pozwala nam na uzyskanie najwyższej jakości 
wyrobów.

Wszystkie rozwiązania wykonujemy samodzielnie, począwszy od 
przygotowania koncepcji, projektu, po jego realizację i wdrożenie. 
Każde zlecenie traktujemy w sposób zindywidualizowany, aby w naj-
wyższym stopniu sprostać oczekiwaniom klientów.

Dysponujemy własnym biurem konstrukcyjnym, zespołem auto-
matyków i programistów oraz specjalistów w zakresie obróbki skra-
waniem, a nasze realizacje z powodzeniem funkcjonują zarówno na 
wymagającym rynku polskim, jak i w całej Europie.

ASKOM Sp. z o.o.
ul. Józefa Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 301 81 00, faks: +48 32 301 81 01
www.askom.pl, biuro@askom.pl

ASKOM to firma posiadającą bogatą wiedzę i 25-letnie doświadczenie 
w integracji systemów automatyki i zarządzania produkcją (MES) oraz 
produkcji oprogramowania przemysłowego. Dzięki naszym kompeten-
cjom klienci otrzymują z jednego źródła rozwiązania, które optymalnie
integrują systemy produkcyjne z systemami zarządzania, mając na celu
minimalizację kosztów i maksymalizację efektywności produkcji.

Oferujemy projektowanie i wykonanie systemów automatyki 
„pod klucz” dla maszyn, linii produkcyjnych, procesów przemysłowych 
i kompletnych zakładów.

Jako wieloletni partner firmy SIEMENS – autoryzowany Solution
Specialist – oferujemy rozwiązania w technologii Totally Integrated
Automation (TIA), tj. kompleksowej automatyzacji produkcji, na którą 
składają się systemy: sterownikowe SIMATIC S7, sterowania rozproszo-
nego SIMATIC PCS7, sterowania procesów wsadowych SIMATIC BATCH 
oraz zarządzania produkcją SIMATIC IT. ASKOM jako jedyny w Polsce 
posiada status Solution Specialist w zakresie technologii systemów MES.

Realizujemy również projekty w oparciu o sterowniki GE IP, Beckhoff, 
Wago; systemy wizualizacji IAS/InTouch, iFIX; systemy DCS MetsoDNA.

Jesteśmy producentem oprogramowania systemów przemysło-
wych IT – własnych produktów oraz oprogramowania realizowanego 
na zamówienie. Od 1995 roku ASKOM rozwija i oferuje na rynku sys-
tem wizualizacji Asix, należący do klasy programów HMI/SCADA/MES, 
którego ponad 12 000 licencji jest już eksploatowanych na obiektach 
w Polsce i za granicą. Ponad 50 firm posiada status IPA – autoryzowa-
nego Integratora Pakietu ASIX – co oznacza dostępność wyszkolonej 
kadry specjalistów i możliwość znalezienia lokalnego partnera, zdol-
nego przeprowadzić pełny proces projektowania, uruchomienia i ser-
wisowania systemów na bazie Asix.

Branże:
• koksownicza • energetyczna
• browarnicza • chemiczna
• ciepłownicza • hutnicza
• papiernicza • spożywcza

Specjalizacje:
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynków
• sterowanie procesami
• systemy PLC, SCADA, DCS
• systemy zarządzania produkcją (MES, MOM, PLM, LIMS)

http://www.apmprofil.com
http://www.askom.pl
mailto:biuro@askom.pl


22 INTEGRATORZY 2019/2020

Katalog integratorów  2019/2020

INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. Sp. k.
40-519 Katowice 
ul. Kościuszki 112
tel.: +48 32 789 00 30
e-mail: biuro@introlautomatyka.pl

Inżynieria na najwyższym poziomie
INTROL Automatyka to firma z 30-letnim doświadczeniem inżynier-
skim, która oferuje rozwiązania w zakresie modernizacji obiektów 
przemysłowych „pod klucz”, w szczególności układów pomiarowych 
dla procesów przemysłowych. Ceniona jest za profesjonalne i ela-
styczne podejście do integracji systemów automatyki.

Projektowanie
 • instalacji elektrycznych, AKPiA • prototypowych maszyn • linii pro-
dukcyjnych • instalacji i układów pomiarowych

Programowanie
 • przemysłowych systemów sterowania • sterowników PLC • paneli 
operatorskich • systemów wizualizacji procesów przemysłowych 
• tworzenie oprogramowania specjalistycznego

Osiągnięcia
Od ponad 15 lat INTROL zajmuje się wdrożeniami „pod klucz” ukła-
dów napędowych z wykorzystaniem przemienników częstotliwości 
średniego napięcia PowerFlex oraz układów łagodnego rozruchu soft-
start SMC-Flex w zaawansowanych projektach przemysłowych. Jako 
pierwsza firma w Polsce wykonała regulację prędkości obrotowej 
przenośników taśmowych z wykorzystaniem przemienników częstotli-
wości średniego napięcia.

INTROL został wyróżniony certyfikatem Power w programie part-
nerskim Recognized System Integrator firmy Rockwell Automation, 
rozszerzającym współpracę w dziedzinie integracji systemów sterowa-
nia, w której już od wielu lat posiada certyfikat Control. INTROL należy 
do elity sześciu firm na świecie posiadających certyfikat programu 
RcSI zarówno Power, jak i Control.

Firma zaprojektowała i stworzyła unikatową technologię rozmraża-
nia wagonów kolejowych, działającą w oparciu o promienniki podczer-
wieni dla branży energetycznej. Zrealizowała także „pod klucz” auto-
matykę dla najnowocześniejszej hamowni silników lotniczych w Polsce.

Od 2017 INTROL oferuje kompleksowe rozwiązania serializacyjne 
dla branży farmaceutycznej w zakresie dostaw maszyn, uruchamiania 
i wdrażenia usług oraz wsparcia technicznego.

Branże
 • energetyka • przemysł ciężki i ochrona środowiska • górnictwo 
i hutnictwo • chemia i farmacja • przemysł przetwórczy i wodno-
-ściekowy

Merrid Controls Sp. z o.o.
ul. Ratajska 12, 91-231 Łódź
tel. + 48 42 616 23 00 
merrid@merrid.com.pl, www.merrid.com.pl

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo systemów automatyki 
i informatyki dla przemysłu, w tym:

• projekty branży PiA oraz elektrycznej, 
• oprogramowanie sterowników PLC, systemów SCADA, DCS, 
• oprogramowanie systemów informatyki dla przemysłu, 
•  prefabrykacje podzespołów (szafy sterownicze, pulpity, rozdziel-

nice MCC itp.), 
• montaż i uruchomienie systemów automatyki na obiektach, 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wysoki poziom usług zapewniają Systemy Zarządzania Jakością (ISO 
9001), Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) oraz 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN 18001). Profesjo-
nalna kadra ponad 60 specjalistów z dziedziny automatyki, informa-
tyki i elektryki.

Certyfikaty partnerskie:
•  Rockwell Automation w programie Rockwell Automation Recognized

System Integrators,
•  Integrator systemów automatyki Schneider Electric,
•  certyfikowany partner SIEMENS dla rozwiązań SCADA SIMATIC 

WinCC OA i systemów sterowania SIMATIC S7, SIMATIC WinCC, 
SIMATIC PCS 7.

Specjalizacje:
•  systemy zarządzania spedycją i logistyką dla terminali i baz paliw 

płynnych oraz innych mediów akcyzowych (systemy SAMER®TAS 
i SAMER®Net),

•  systemy zarządzania spedycją i logistyką dla terminali i składów 
różnych produktów płynnych, masowych (asfalt, oleje, estry, 
etanol, granulaty tworzyw sztucznych),

• systemy wspomagania ruchu dla kopalń węgla brunatnego,
• systemy informatyczne dla przemysłu (MES, CAQ, CMMS, MRP),
• integracja systemów automatyki z systemami klasy ERP,
•  systemy automatyki dla terminali i baz paliw płynnych, kopalń od-

krywkowych, obiektów wod-kan i instalacji oraz linii produkcyjnych
(przemysł metalowy, gumowy, kosmetyczny, spożywczy, celulozowy),

•  systemy zabezpieczenia technicznego dla instalacji i obiektów 
przemysłowych (KD, CCTV),

•  instalacje automatyki i elektryki dla stref zagrożonych wybuchem,
• instalacje automatyki wg norm bezpieczeństwa maszynowego.

mailto:biuro@introlautomatyka.pl
mailto:merrid@merrid.com.pl
http://www.merrid.com.pl
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SAP-WELD Sp. z o.o.
ul. Mysłowicka 1, 61-343 Poznań
tel. +48 618 700 780
e-mail: robotyka@sap.poznan.pl
serwis@sapweld.pl
serwis@sap.poznan.pl

Od 30 lat domeną naszej działalności jest spawalnictwo, od 15 lat 
znani jesteśmy w robotyce spawalniczej. Przed 10 laty uruchomiliśmy 
dla naszych klientów dostawy niezawodnych komponentów automa-
tyki przemysłowej IAI.

Zdobyte w spawalnictwie doświadczenie (w oparciu o renomo-
wane w tej branży firmy Kemppi, Hypertherm, OTC-Daihen) pozwo-
liło nam na niejako „wejście z marszu” w zagadnienia automatyzacji 
i robotyzacji procesów produkcyjnych opartych na spawaniu i zgrze-
waniu.

Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze integrujemy w opar-
ciu o podzespoły japońskiej firmy OTC-Daihen. Pewność i niezawod-
ność naszych integracji wynika z faktu, że partner OTC-Daihen dostar-
cza nam wszystkie komponenty stanowiska, począwszy od manipula-
torów spawalniczych (robotów), poprzez pozycjonery aż do urządzeń 
spawalniczych. Zasada „wszystko od jednego producenta” upraszcza 
proces integracji, a dla naszych odbiorców stanowi pewność komplek-
sowej obsługi (technologia, projekt, budowa, wdrożenie) oraz serwisu 
całego stanowiska.

W dziedzinie automatyki przemysłowej pomagamy integrować 
dowolne procesy produkcyjne z użyciem produktów japońskiego kon-
cernu IAI. Nasze działania ukierunkowane są na wdrażanie ekologicz-
nych rozwiązań, opartych na elektrycznych napędach liniowych elimi-
nujących z układów automatyki elementy pneumatyczne. Poza napę-
dami liniowymi do dyspozycji klientów oddajemy roboty kartezjańskie 
oraz szybkie roboty SCARA.

Wprowadzane nieustannie nowe normy jakościowe uruchomiły 
w naszej ofercie nową usługę, tj. pomiary i walidację zarówno samych 
urządzeń spawalniczych, jak i całych zrobotyzowanych linii spawalniczych.

Sabur Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 43 53
sabur@sabur.com.pl 
www.sabur.com.pl

Automatyka to nasza wieloletnia pasja i specjalizacja.
Zakres naszych aplikacji obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, 
jak i złożone, rozległe systemy automatycznego sterowania i nadzoru. 
Działamy na polskim rynku od ponad 26 lat i szczycimy się bogatym 
doświadczeniem aplikacyjnym. Zapewniamy pomoc przy opracowy-
waniu koncepcji oraz wsparcie inżynierskie podczas realizacji projektu. 

Reprezentujemy grupę renomowanych europejskich producentów 
urządzeń i oprogramowania dla automatyki przemysłowej i budynkowej. 
Dostarczamy innowacyjne rozwiązania typu SCADA/BMS/HVAC do 
zarządzania instalacjami technicznymi i systemami automatyki obiek-
tów infrastrukturalnych oraz integrujemy je z systemami FM, ERP i BI.

Rozwiązania do automatycznego sterowania instalacjami technicz-
nymi używane przez naszych klientów przynoszą im przede wszystkim 
wymierne efekty finansowe (np. w postaci niższych kosztów na sku-
tek zmniejszenia zużycia mediów). Podnoszą też poziom bezpieczeń-
stwa i komfortu użytkowania obiektów, wspomagają pracę personelu 
obsługi, a właścicielom i menedżerom dostarczają wiarygodnych infor-
macji niezbędnych w procesie zarządzania.

Oferta:
W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania firm: Saia Burgess 
Controls, Elutions, ESA, Asem, Atim, Racom i Ocean Data Systems:

• sterowniki swobodnie programowalne, moduły zdalne,
• oprogramowanie przemysłowe HMI, SCADA i do raportowania,
• panele operatorskie,
• monitory i komputery przemysłowe,
• systemy komunikacji bezprzewodowej,
•  podzespoły do automatyki przemysłowej i budynkowej, w tym 

liczniki energii elektrycznej,
•  systemy zdalnego odczytu i rozliczania energii elektrycznej 

oraz innych mediów.

Różnorodność oferowanych przez nas komponentów umożliwia pro-
jektowanie indywidualnych rozwiązań odpowiadających aktualnym 
potrzebom naszych klientów, zgodnych z ich oczekiwaniami i dających 
możliwość dalszej rozbudowy.

Branże:
Nasze systemy pracują między innymi w obiektach infrastruktural-
nych, takich jak wodociągi i oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, tunele 
czy lotniska, a także w centrach handlowych, biurowcach, hotelach, 
szpitalach, szkołach i na halach produkcyjnych.

mailto:robotyka@sap.poznan.pl
mailto:serwis@sapweld.pl
mailto:serwis@sap.poznan.pl
mailto:sabur@sabur.com.pl
http://www.sabur.com.pl
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Schulz Infoprod Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań
tel. 61 865 07 84
e-mail: info@schulz-infoprod.pl 
www.schulz-infoprod.pl

Schulz Infoprod Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo inżynier-
skie. Jesteśmy integratorem i wiodącym dostawcą kompleksowych 
rozwiązań w obszarze automatyki przemysłowej. Cechuje nas elastycz-
ność i indywidualne podejście do klienta. Każdy projekt jest tworzony 
na miarę, z zachowaniem wysokich standardów jakości.

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży, różnorodne projekty 
oraz klienci z Polski i całego świata pozwoliły nam stać się solidnym 
partnerem dla wiodących firm technologicznych i zakładów przemy-
słowych. Współpracujemy z renomowanymi dostawcami, jak EATON, 
IFM czy TURCK, oraz jesteśmy certyfikowanym dystrybutorem marki 
DANFOSS. Od 2002 roku staliśmy się częścią niemieckiej grupy Schulz 
Systemtechnik.

Oferujemy pełen zakres usług:
•  konsultacje, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie 

dokumentacji,
• montaż i dostawa szaf sterowniczych,
•  programowanie (Siemens, Allen-Bradley) i wizualizacja (Siemens, 

Wonderware, iFix),
• identyfikacja systemów (RFID oraz kod kreskowy),
• systemy zarządzania produkcją (MES),
• połączenie z systemem ERP,
• uruchomienia i szkolenia,
• serwis 24/7.

Wybrane branże: spożywcza, chemiczna, farmaceutyczna, motoryza-
cyjna, maszynowa czy intralogistyka.

Przykładowe instalacje:
• systemy produkcji batchowej, np. sosów czy mleka w proszku,
• kompletne instalacje dla mleczarni,
• linie rozlewnicze,
• produkcja betonu komórkowego,
•  systemy transportu form, kuwet i europalet w halach i magazynach,
• produkcja szaf sterowniczych z certyfikatem UL i CUL.

Bez względu na to,  

jaki portal społecznościowy preferujesz,

zawsze możesz połączyć się

z „Control Engineering”

www.controlengineering.pl

połączmy się 
na portalach

społecznościowych
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mailto:info@schulz-infoprod.pl
http://www.schulz-infoprod.pl
http://www.controlengineering.pl
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Stäubli Łódź Sp. z o.o.
Łagiewniki Nowe, ul. Okólna 80/82
95-002 Smardzew
tel. 42 636 85 04, fax: 42 637 13 91
e-mail: staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

Stäubli jest dostawcą mechatronicznych rozwiązań w trzech dziedzi-
nach: robotów przemysłowych, szybkozłączy i maszyn włókienniczych. 
Firma zatrudnia ponad 5,5 tys. pracowników i obsługuje klientów 
w 80 krajach na świecie.

Roboty przemysłowe
Niezależnie od branży lub aplikacji wymagania automatyzacji są uni-
wersalne. Roboty Stäubli cechują się niezawodnością, wysoką pręd-
kością pracy, dokładnością, odpornością na wszystkie typy środowiska 
pracy, a przede wszystkim elastycznością w dostosowywaniu się do jak 
największej liczby zadań. Gama urządzeń obejmuje:

•  serię robotów typu SCARA TS2 – jest to najnowsza rodzina robo-
tów 4-osiowych o zasięgu, zależnie od modelu, od 460 do 
1000 mm oraz udźwigu 8,4 kg; 

•  TP80 FAST picker – model dedykowany do aplikacji pakowania 
w sektorze spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz 
elektronicznym. Cechuje się zasięgiem do 800 mm i prędkością do 
200 operacji na minutę;

•  serię robotów współpracujących TX2 – najnowsza generacja robo-
tów 6-osiowych, które mogą współpracować bezpośrednio z czło-
wiekiem, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa;

•  roboty do zastosowań specjalnych – oferujemy modele przysto-
sowane: HE (środowisko o bardzo wysokiej wilgotności), CLEAN-
ROOM (środowisko o wysokim stopniu czystości), STERICLEAN 
(środowisko sterylne), ESD (środowisko o wysokiej ochronie ESD), 
PAINT (ramiona dedykowane do aplikacji lakierniczych).

Warstwa sprzętowa to nie wszystko, w swojej ofercie posiadamy opro-
gramowanie, dzięki któremu integracja robota na linii produkcyjnej 
przebiega bezproblemowo. Nasza firma prowadzi również szkolenia.

Systemy szybkozłączy
Stäubli oferuje systemy połączeń do wszystkich typów cieczy, gazów 
i połączeń elektrycznych. Jesteśmy dostawcą zarówno rozwiązań stan-
dardowych, jak i specjalnie opracowanych na potrzeby danej aplikacji. 
W swojej ofercie mamy następujące grupy produktów:

• multizłącza automatyczne i półautomatyczne,
• systemy zmieniarek narzędzi do robotów przemysłowych,
• szybkozłącza do szerokiej gamy cieczy i gazów,
• mono- i multizłącza do hydrauliki siłowej,
• szybkozłącza i linie sprężonego powietrza,
• multizłącza modułowe CombiTac,
•  przemysłowe złącza elektryczne Stäubli Electrical Connectors 

(dawniej – Multi-Contact).

SKAMER-ACM Sp. z o.o.
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 632 34 00; e-mail: tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 257 55 00, e-mail:krakow@skamer.pl
www.skamer.pl

SKAMER-ACM to firma z 30-letnim doświadczeniem w zakresie szero-
ko pojętej automatyki przemysłowej, od prostych urządzeń pomiaru, 
regulacji, sterowania i rejestracji, po zaawansowane układy sterowa-
nia i robotykę. 

Działalność firmy obejmuje: projektowanie, programowanie, mon-
taż, rozruch, serwis, doradztwo techniczne, prefabrykację szaf sterow-
niczych i rozdzielni, sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elek-
trotechnicznego i armatury przemysłowej. 

Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autory-
zowanym dystrybutorem kilkudziesięciu producentów urządzeń auto-
matyki. 

Systemy sterowania, monitoringu, kontrolno-pomiarowe i teleme-
trii firma wykonuje w oparciu o sterowniki firm: SIEMENS, BECKHOFF, 
OMRON, GE AUTOMATION & CONTROLS, MITSUBISHI, ALLEN-BRADLEY, 
SAIA BURGESS CONTROLS, SCHNEIDER ELECTRIC; WAGO oraz inne, 
zgodnie z wymaganiami klienta.

Do systemów wizualizacji procesów przemysłowych wykorzysty-
wane jest oprogramowanie: Asix; ArchestrA System Platform; InTouch; 
Historian; InTrack; InBatch; InControl; DT Analyst; QI Analyst; WinCC, 
InduSoft.

W ramach prefabrykacji szaf sterowniczych firma SKAMER-ACM 
może się pochwalić autorskimi rozwiązaniami, które produkowane są 
seryjnie dla szerokiej grupy odbiorców: układy sterowania pompami, 
kompletne układy rozruchowe i skrzynki sterownicze, układy pomiaru 
wilgotności gazów, punktu rosy i zawartości tlenu oraz inne, wg wyma-
gań klienta. Produkty dostosowane są do standardów rynków euro-
pejskich, amerykańskich i azjatyckich. 

SKAMER-ACM to firma, która wykonuje również:
• kompletne linie produkcyjne,
• instalacje elektryczne i teletechniczne,
• instalacje wentylacji, klimatyzacji, ciepłownicze i sanitarne,
• układy odzysku energii w procesach przemysłowych,
• audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych, 
• audyty energetyczne i efektywności energetycznej,
• systemy monitoringu mediów energetycznych,
• systemy zarządzania produkcją klasy MES,
• wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001,
•  dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy,
• opracowanie instrukcji ruchu energetycznego,
• oznakowanie maszyn znakiem CE.

mailto:staubli.pl@staubli.com
http://www.staubli.pl
mailto:tarnow@skamer.pl
mailto:e-mail:krakow@skamer.pl
http://www.skamer.pl
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A

A.M.SERWIS 
– Andrzej i Małgorzata Gutowscy
www.amserwis.pl

AB Industry
www.abindustry.com 

ABC Control
www.abc-control.pl 

ABEX Systemy Uzdatniania Wody
www.abex.net.pl 

ABIS
www.abis.krakow.pl 

Abit System
www.abitsystem.pl 

AB-MICRO
www.abmicro.pl 

ACaRS
www.acars.com.pl 

ACSE
www.acse.pl 

AEA TECHNIQUE Gliwice
www.aea-technique.pl 

AERO SYSTEM Instalacje 
Technologiczne i Instalacje Procesowe
www.aero-system.pl 

AF SEKO
www.seko.com.pl 

AGAT IT
www.agatit.pl 

AGOL
www.agol.pl 

AIUT
www.aiut.com.pl 

AKE Robotics
www.ake-robotics.pl 

AKSON elektro
www.akson.com.pl 

ALNEA
www.alnea.pl 

ALU-SERWIS
www.alu-serwis.pl

AMB TECHNIC
www.amb.pl 

AMC Tech
www.amctech.pl

AMEplus
www.ameplus.pl 

AMSORT
www.amsort.com 

ANDREM
www.andrem.pl 

AP Automatyka
www.apautomatyka.pl 

AP System
www.apsystem.info 

APA
www.apagroup.pl 

Apator Control
www.acontrol.com.pl 

APISystems
www.apisystems.pl 

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki 
Przemysłowej
www.arapap.com.pl 

ARET
www.aret.com.pl 

ARIA-C
www.7bar.pl 

ARMEX AUTOMATYKA
www.armex.biz.pl 

ASE
www.ase.com.pl 

ASKLA
www.askla.pl 

ASKOM
www.askom.com.pl 

AspenTech Europe
www.aspentech.com 

ATEQ PL
www.ateq.pl 

Atest-Gaz 
 A. M. Pachole
www.atestgaz.pl 

ATREM
www.atrem.pl 

Atutcontrol Lech Wilk
www.atutcontrol.pl 

Automatech
www.automatech.pl 

Automatic Systems Engineering
www.ase.com.pl 

Automationstechnik
www.automationstechnik.pl 

Automatyka Serwis 
E. Majdański
www.automatyka-serwis.com.pl 

B
BaP Group
www.bap-group.com/automatyka 

BELIMO Siłowniki
www.belimo.pl 

BIAP
www.biap.com.pl 

Bielski Zakład Automatyki Sensor
www.bzasensor.pl

Biuro Inżynierskie
www.biuroinzynierskie.pl 

Biuro Inżynierskie ANAP
www.anap.pl 

Biuro Inżynierskie 
Jerzy Skrabania
www.skrabania.pl 

Biuro Inżynierskie Softechnik
www.softechnik.pl 

Biuro Przedstawicielskie 
Firm Zagranicznych 
MERCATOR
www.mercator-e.pl 

Biuro Techniczno-Inżynierskie 
Jan Gumkowski
www.bti-gumkowski.pl 

BLUMENBECKER IPS Polska
www.blumenbecker.pl 

Bonair
www.bonair.com.pl 

Bosch Rexroth/Frederick Goetz 
– Technika przemieszczeń liniowych 
i montażu
www.boschrexroth.pl 

C
C&IT Systems
www.citsystems.pl

CAD-MECH 
Biuro konstrukcyjno-projektowe, 
Jarosław Pilimon
www.cadmech.pl 

CASSIOLI POLSKA
www.cassioli.com.pl 

CASTOR Unia Gospodarcza
www.castorautomatyka.pl 

Centrum Elektroniki Stosowanej CES
www.ces.com.pl 

Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG
www.komag.eu 

CGI Information Systems 
and Management Consultants 
(Polska)
www.cgi.com/en/polska 

CHEMOSERVIS-DWORY
www.chemoservis.pl 

C-LON Integracja Systemów 
Informacyjnych
www.c-lon.com.pl 

Computer-Bis 
Dobrosław Wolanowski
www.cbis.pl 

Consteel Trading
www.consteel-electronics.com 

Control Process IT
www.cpit.pl 

Control Process Warszawa
www.controlprocess.pl 

ControlTec
www.controltec.com.pl 

Creotech Instruments
www.creotech.pl 

CSB System Polska
www.csb.com 

CS-Lab
www.cs-lab.eu 

D
Damatic
www.damatic.pl 

DB PROJECT
www.dbproject.pl 

DEMERO – Automation Systems
www.demero.pl 

DJ PRODUCTS Engineering Solution
www.djproducts.pl 

dobory.pl 
Automatyka i Oprogramowanie
www.dobory.pl 

DP System
www.dpsystem.pl 

E
E-AUTOMATYKA
www.sklep.plcs.net.pl 

ECO Monitoring
www.ecomonitoring.pl 

Effcontrol
www.effcontrol.pl 

ELAM
www.elam.pl 

Elautec
www.elautec.pl 

ELBIT Firma Innowacyjno-
-Wdrożeniowa
www.elbit.edu.pl 

ELDAR
www.eldar.biz 

Elektromontaż Rzeszów
www.elektromontaz.com.pl 

ELEKTRONIKA Serwis
www.serwis-plock.eu 

ELMAR M. Bezler
www.elmar.strefa.pl 

ELMONT AKP
www.elmontakp.pl 

Elmos
www.elmos.com.pl 

Elteko
www.elteko.com 

Elwa
www.elwa.com.pl 

EMEA Gateway
www.emeagateway.eu 

LISTA FIRM INTEGRATORSKICH

ARMEX AUTOMATYKA sp. z o.o.
www.armex.biz.pl, www.armexcnc.com
główna branża: motoryzacyjna, spożywcza, chemiczna
główna specjalizacja: automatyka i robotyka, budowa maszyn i urządzeń, 
projektowanie i bezpieczeństwo maszyn, obróbka skrawaniem CNC

http://www.armex.biz.pl
http://www.armexcnc.com
http://www.amserwis.pl
http://www.abindustry.com
http://www.abc-control.pl
http://www.abex.net.pl
http://www.abis.krakow.pl
http://www.abitsystem.pl
http://www.abmicro.pl
http://www.acars.com.pl
http://www.acse.pl
http://www.aea-technique.pl
http://www.aero-system.pl
http://www.seko.com.pl
http://www.agatit.pl
http://www.agol.pl
http://www.aiut.com.pl
http://www.ake-robotics.pl
http://www.akson.com.pl
http://www.alnea.pl
http://www.alu-serwis.pl
http://www.amb.pl
http://www.amctech.pl
http://www.ameplus.pl
http://www.amsort.com
http://www.andrem.pl
http://www.apautomatyka.pl
http://www.apsystem.info
http://www.apagroup.pl
http://www.acontrol.com.pl
http://www.apisystems.pl
http://www.arapap.com.pl
http://www.aret.com.pl
http://www.7bar.pl
http://www.armex.biz.pl
http://www.ase.com.pl
http://www.askla.pl
http://www.askom.com.pl
http://www.aspentech.com
http://www.ateq.pl
http://www.atestgaz.pl
http://www.atrem.pl
http://www.atutcontrol.pl
http://www.automatech.pl
http://www.ase.com.pl
http://www.automationstechnik.pl
http://www.automatyka-serwis.com.pl
http://www.bap-group.com/automatyka
http://www.belimo.pl
http://www.biap.com.pl
http://www.bzasensor.pl
http://www.biuroinzynierskie.pl
http://www.anap.pl
http://www.skrabania.pl
http://www.softechnik.pl
http://www.mercator-e.pl
http://www.bti-gumkowski.pl
http://www.blumenbecker.pl
http://www.bonair.com.pl
http://www.boschrexroth.pl
http://www.citsystems.pl
http://www.cadmech.pl
http://www.cassioli.com.pl
http://www.castorautomatyka.pl
http://www.ces.com.pl
http://www.komag.eu
http://www.cgi.com/en/polska
http://www.chemoservis.pl
http://www.c-lon.com.pl
http://www.cbis.pl
http://www.consteel-electronics.com
http://www.cpit.pl
http://www.controlprocess.pl
http://www.controltec.com.pl
http://www.creotech.pl
http://www.csb.com
http://www.cs-lab.eu
http://www.damatic.pl
http://www.dbproject.pl
http://www.demero.pl
http://www.djproducts.pl
http://www.dobory.pl
http://www.dpsystem.pl
http://www.sklep.plcs.net.pl
http://www.ecomonitoring.pl
http://www.effcontrol.pl
http://www.elam.pl
http://www.elautec.pl
http://www.elbit.edu.pl
http://www.eldar.biz
http://www.elektromontaz.com.pl
http://www.serwis-plock.eu
http://www.elmar.strefa.pl
http://www.elmontakp.pl
http://www.elmos.com.pl
http://www.elteko.com
http://www.elwa.com.pl
http://www.emeagateway.eu
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EMITECH 
Tomasz Świetlik
www.emitech.net.pl 

Encon
www.encon.pl 

ENEL-AUTOMATYKA
www.enel-automatyka.pl 

Energotest
www.energotest.com.pl 

Energy Management Systems
www.ems.gda.pl 

ENKI
www.enkipolska.com 

ENKO-POMIAR
www.enkopomiar.pl 

Eurotronic
www.eurotronic.net.pl 

EVOTEC
www.evotec.com.pl 

F
Falowniki Sklep
www.falowniki-sklep.pl 

FERROX ELECTRIC
www.ferrox-electric.com 

Festo
www.festo.pl 

FlexLink Systems Polska
www.flexlink.com/pl 

FLOW-TECH
www.flowtech.pl 

G
GEMIKOL 
Grzegorz Głogowski
www.gemikol.pl 

Goka Automatyka
www.goka.eu 

Goytech
www.goytech.pl

GRUPA AZOTY 
AUTOMATYKA
www.automatyka.grupaazoty.com 

Grupa Kotrak
www.kotrak.pl 

H
Hartimex
www.hartimex.pl 

Hemms
www.hemms.pl 

HIT – Kody Kreskowe
www.hit-kody.com.pl 

HITIN
www.hitin.pl 

HomeLogic
www.homelogic.pl 

I
iControl Jaworski
www.iControl.com.pl 

IDBSystems – Industrial 
Data Base Systems
www.idbs.pl 

IHW Group – Innowacyjne Technologie
www.ihw.com.pl 

IMPOL-1 F. Szafrański
www.impol-1.pl 

ImProvia
www.improvia.pl 

Induset
www.induset.pl 

Indusoft Polska
www.indusoft.pl 

INDUSTRIEL 
Piotr Augustyński
www.industriel.pl 

INDUTECH AUTOMATION
www.indutech.pl 

INTEGRA
www.integra-tech.com.pl 

Integrator
www.integrator.pl 

Integrator RHC
www.integrator-rhc.pl 

Integrator Systemów Automatyki 
AJL-System
www.ajl-system.pl 

Intek
www.intek.eu.com 

Inter-Consulting Wydział 
Elektroenergetyki
www.icpower.com.pl 

INTESTER
www.intester.pl 

INVENTIA
www.inventia.pl 

Invertek Drives Polska
www.invertekdrives.com.pl 

IPG Photonics
www.ipgphotonics.com 

iPS Control
www.ipscontrol.pl 

J
J.T.C.
www.jtcsa.com.pl 

Jatomatic 
Janusz Kryszak
www.jatomatic.com.pl 

JUMO
www.jumo.com.pl 

K
Konstrukcje-Malbork
www.k-mk.pl 

KONTECH Przedsiębiorstwo 
Inżynierskie
www.kontech.com.pl 

Kordecki Automatyka
www.automatyka.kordecki.com.pl 

KSIBB.pl
www.ksibb.com.pl 

KZA Przedsiębiorstwo Automatyki 
i Telekomunikacji
www.kza.pl 

L
LaserTec
www.lasertec.pl 

Logipoint Polska
www.logipoint.pl 

LUMEL
www.lumel.com.pl 

M
M+W Process Automation
www.pa-ats.com/de 

MADEJ PAK
www.madejpak.pl 

Marker
www.oznacznik.com.pl 

MAWOS
www.mawos.com.pl 

MAXTER
www.maxter-automatyka.pl 

MDJ Electronic
www.mdj.pl 

Mechanic System
www.mechanicsystem.com.pl 

Megabit
www.megabit.com.pl 

MERA
www.mera-sp.com.pl 

MERCOMP SZCZECIN
www.mercomp.szczecin.pl 

MERCON
www.mercon.pl 

Merrid Controls
www.merrid.com.pl 

MH Automatyka
www.mh-automatyka.pl 

MIKON
www.mikon.pl 

MikroB
www.mikrob.pl 

MJ Group
www.mjgroup.pl 

MKtech
www.mk-tech.pl 

MP2 IQ Solutions
www.mp2.pl 

Multi-Contact
www.multi-contact.com 

Multiprojekt
www.multiprojekt.pl 

MV Center
www.mv-center.pl 

mvb
www.mvb.pl 

N
Navi-Net
www.navi-net.pl 

Newtech Engineering
www.newtech.com.pl 

NIVELCO-POLAND
www.nivelco.pl 

NMS Polska
www.nms-pl.pl 

NORDAMAR
www.nordamar.pl 

NOYEN 
www.noyen.com

O
OBRAM
www.obram.pl 

Odlewnia Żeliwa
www.eeodlewnia.pl 

OptiNav
www.optinav.pl/pl 

Ośrodek Badań Atestacji 
i Certyfikacji OBAC
www.obac.com.pl 

P
P.I.W. CAMCO
www.camco.com.pl 

P.W. „SEMAKO”
www.semako.pl 

Panele-HMI.pl
www.panele-hmi.pl 

Partner Serwis
www.grupapartner.pl 

Patech Engineering
www.patech-engineering.com 

PATRIA-TOP
www.patria-top.com.pl 

PD Automation 
Daniel Mazurek, Paweł Wolf
www.pdautomation.pl 

Philogic
www.philogic.pl 

PHP Wielewski
www.phpwielewski.com.pl 

PHU IGLOTECH 
L. Bystrzycki R. Ostrowski
www.iglotech.com.pl 

PKiMSA Carboautomatyka
www.carbo.com.pl 
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http://www.eurotronic.net.pl
http://www.evotec.com.pl
http://www.falowniki-sklep.pl
http://www.ferrox-electric.com
http://www.festo.pl
http://www.flexlink.com/pl
http://www.flowtech.pl
http://www.gemikol.pl
http://www.goka.eu
http://www.goytech.pl
http://www.automatyka.grupaazoty.com
http://www.kotrak.pl
http://www.hartimex.pl
http://www.hemms.pl
http://www.hit-kody.com.pl
http://www.hitin.pl
http://www.homelogic.pl
http://www.iControl.com.pl
http://www.idbs.pl
http://www.ihw.com.pl
http://www.impol-1.pl
http://www.improvia.pl
http://www.induset.pl
http://www.indusoft.pl
http://www.industriel.pl
http://www.indutech.pl
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http://www.integrator.pl
http://www.integrator-rhc.pl
http://www.ajl-system.pl
http://www.intek.eu.com
http://www.icpower.com.pl
http://www.intester.pl
http://www.inventia.pl
http://www.invertekdrives.com.pl
http://www.ipgphotonics.com
http://www.ipscontrol.pl
http://www.jtcsa.com.pl
http://www.jatomatic.com.pl
http://www.jumo.com.pl
http://www.k-mk.pl
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PM Automatyka Przemysłowa
www.pmautomatyka.com.pl 

PNEUMA PHU
www.pneuma.pl 

POSTER Zakład Automatyzacji 
T. Cieśliński, S. Nowicki
www.poster.poznan.pl 

ProAutomation
www.proautomation.pl 

PROAXIS
www.proaxis.pl 

PROCOM SYSTEM
www.procomsystem.pl 

PRODUS
www.hirschmann.pl 

Profesjonalne Systemy Automatyki
www.falowniki.com 

PROGRES AUTOMATYKA
www.progres-automatyka.pl 

PROGRESS WAGOTRONIC
www.automatyka.wagi.pl 

Projekt
www.projekt.com.pl 

Proloc
www.proloc.com.pl 

Promatik
www.promatik-kielce.com.pl 

ProPoint
www.propoint.pl 

Proster
www.proster.net.pl 

PROTiM
www.protim.pl 

Przedsiębiorstwo „AGAT”
www.agat-koluszki.pl 

Przedsiębiorstwo Automatyki 
i Pomiarów, Automatyka Miedź
www.a-m.com.pl 

Przedsiębiorstwo Automatyzacji 
i Pomiarów Introl
www.introl.pl 

Przedsiębiorstwo Pomiarów 
i Automatyki „PiA-ZAP”
www.piazap.com.pl 

Przedsiębiorstwo 
Teletrans-Elcomp
www.teletrans.com.pl 

PUH Ardek
www.ardek.pl 

PW Norda Mar
www.nordamar.pl 

Q
Queris
www.queris.pl 

R
RAPIS
www.rapis.com.pl 

RBS Automatyka 
Rafał Buczkowski
www.rbsautomatyka.com

RHO Software
www.rho.pl

RMA
www.myrma.eu 

Roboty Przemysłowe
www.robotyprzemyslowe.eu 

ROB-TECH
www.rob-tech.pl 

RP EUROPE
www.rpeurope.com.pl 

RS Engineering
www.rs-engineering.eu 

RS-SAP 
Systemy Automatyki Przemysłowej 
Robert Skarżyński
www.rs-sap.pl 

S
Sabur
www.sabur.com.pl 

SAAUT 
www.saaut.com

Schneider Electric
www.schneider-electric.pl 

SENGA
www.senga.com.pl 

SetCon
www.setcon.pl 

Siemens
www.siemens.pl/industry 

SIMEX
www.simex.pl 

Simlogic
www.simlogic.pl 

SimTec
www.simtec.com.pl 

Simtech Automatyka
www.simtech.gliwice.pl 

Skamer-ACM
www.skamer.pl 

SKK
www.skk.com.pl 

Sklep 24vdc 
– automatyka przemysłowa
www.24vdc.pl 

Slider Technologies
www.slidertechnologies.pl 

Speccontrol
www.speccontrol.pl 

Stalprodukt Serwis
www.serwis.stalprodukt.pl 

Stäubli Łódź
www.staubli.pl 

STEP-TECH AUTOMATYKA KIELCE
www.automatyka-kielce.pl 

Sterget
www.sterget.pl 

STERNET
www.sternet.pl 

Sterowniki-PLC.net
www.sterowniki-plc.net 

STESAR
www.stesar.pl 

Stevia Automation
www.stevia-automation.pl 

Systemy Sterowania i Ważenia 
„VAR-MC” M. Chwierut, Z. Garczarek
www.varmc.pl 

T
TALTECH Mirosław Talar
www.taltech.pl 

Taskoprojekt
www.taskoprojekt.com.pl 

TB-Automation 
Biuro Handlowe w Krakowie
www.tb-automation.com.pl 

Techmadex
www.techmadex.com.pl 

Technicon
www.technicon.com.pl 

Technokabel
www.technokabel.com.pl 

TEKNISKA POLSKA 
– PRZEMYSŁOWE SYSTEMY 
TRANSMISJI DANYCH
www.tekniska.pl 

Teknomatik
www.teknomatik.pl 

Tema
www.tema.bialystok.pl 

TEWEMO
www.tewemo.pl 

TMA Automation
www.tma-automation.com 

T-MATIC 
Grupa Computer Plus
www.computerplus.com.pl 

TMS Electronics
www.tms.wroclaw.pl 

Tools4experts
www.tools4experts.eu

Transition Technologies
www.tt.com.pl 

Tranz-Tel
www.tranztel.com.pl 

TRASKO AUTOMATYKA
www.trasko.eu 

Trinitec
www.trinitec.pl 

TS Automatyka
www.tsautomatyka.pl 

U
U.P.P.H. ELMOS
www.elmos.com.pl 

uesa Polska
www.uesa.pl 

V
Valko
www.valko.com.pl 

Veritech
www.veritech.pl 

Vigran 
Iwański, Kryger, Stasikowski
www.vigran.pl 

VIR-TECH 
Robert Adamiak
www.vir-tech.pl

W
WAGO ELWAG
www.wago.com 

WDX
www.wdx.pl 

WIKPOL
www.wikpol.com.pl 

WKM
www.wkm.org.pl 

wolfos
www.pl.wolfos.pl 

WOXAR
www.woxar.pl 

Z
Zakład Elementów i Systemów 
Automatyki Przemysłowej 
MikroB
www.mikrob.pl 

Zakład „Irmex”
www.irmex.eu 

Zakład Projektowania Technologii 
i Automatyki PRO-ZAP
www.pro-zap.pl 

Zakład Przemysłowych Systemów 
Automatyki
www.zpsa.pl 

Zakład Systemów Komputerowych ASKI
www.aski.pl

ZDANIA
www.zdania.com.pl 

ZRE Katowice
www.zre.com.pl/pl 

ZUEiM 
G. Frączek
www.zueim.com.pl
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Robbie Peoples

W drażanie nowych procesów lub 
rozbudowa istniejących zwykle
obejmuje zainstalowanie sprzę-

tu modułowego mobilnego, montowane-
go na płozach/ramie montażowej (skid 
mounted equipment, skids), pochodzącego 
od producentów wyposażenia oryginal-
nego (OEM). Zaletą wykorzystania takiego 
sprzętu modułowego jest krótszy czas 
wdrożenia nowego procesu w stosunku do 
konwencjonalnego systemu procesowego 
budowanego od podstaw.

Sprzęt modułowy montowany na pło-
zach, ruchomych ramach, może zapewnić 
szybszą instalację oraz stanowić opłacalne 
rozwiązanie o wysokiej jakości – zarówno 
dla dostarczania mediów (np. energia 
elektryczna czy sprężone powietrze), jak 
i realizacji głównych funkcji procesowych. 
Integracja sprzętu modułowego może mieć 
charakter uproszczony, jeśli choć w nie-
wielkim stopniu moduły współdziałają 
z ogólnym systemem technologicznym 
w zakładzie. W takim przypadku wyma-
gane jest tylko zbieranie danych lub mini-
malny poziom współdziałania, aby możli-
wa była współpraca takiego sprzętu z głów-
nym rozproszonym systemem sterowania
(DCS) lub komputerowym systemem ste-
rowania procesami technologicznymi 
i produkcji (SCADA). Jednak płynna inte-
gracja sprzętu modułowego z ogólnym 
procesem produkcyjnym w zakładzie 
może być wyzwaniem. Ścisła integracja 
sprzętu modułowego z działaniami zwią-
zanymi z produkcją, takimi jak operacje
wsadowe, wymaga głębszego poziomu 
spójnego współdziałania w celu osiągnięcia
wyższego poziomu efektywności procesu.

Wyzwania związane z integracją 
sprzętu modułowego z operacjami 
wsadowymi
Podstawowym wyzwaniem dla integrowa-
nia systemu pochodzącego od dostawcy 
zewnętrznego z procesem jest to, że ope-
racje typu upstream (wydobycie i dostawa 
surowców) i downstream (przetwarza-
nie surowców, produkcja i sprzedaż wyro-
bów) muszą być skoordynowane i korzy-
stać ze spójnej filozofii operacyjnej. Mon-
towany zwykle na płozach lub ruchomych 
ramach sprzęt modułowy, obsługujący np. 
dostarczanie mediów, po prostu realizuje 
na żądanie wymagane funkcje z zapro-
jektowaną wydajnością. Z drugiej strony 
pochodzący od producenta typu OEM 
sprzęt modułowy, który staje się elemen-
tem łańcucha lub działa jako element 
układanki w znacznie większym procesie, 
wymaga dodatkowej koordynacji jedno-
stek upstream i downstream w celu osią-
gnięcia lepszych efektów.

Większość sprzętu modułowego jest do-
starczana z dedykowanym sterownikiem 
(procesorem) oraz wejściami/wyjściami. 
Sprzęt taki jest zasadniczo projektowany
do pracy niezależnej. Oznacza to, że działa
bez przewidywania dostaw surowców 
(informacje od działów upstream) lub popy-
tu klientów (informacje od działów down-
stream). Co więcej, często jest wymuszana 
taka realizacja całego procesu, aby obejść 
charakterystykę funkcjonalną producenta 
OEM. W wielu okolicznościach opera-
cje realizowane przez sprzęt modułowy 
są bezpośrednim wynikiem programo-
wania jego systemu, a nie ograniczeniem 
możliwości sprzętu. Oznacza to, że sprzęt 
modułowy OEM nie jest produkowany 
tak, aby działał w trybie podporządko-

wania (slave) z punktu widzenia ogólnego 
koordynatora procesu lub głównego ste-
rownika procesu.

Zasada niezależnego funkcjonowa-
nia sprzętu modułowego produkcji OEM 
jest wynikiem trendu w produkcji modu-
łów. Zmiany istniejącej funkcji operacyj-
nej stwarzają bowiem ryzyko dla tych 
producentów, tak więc są oni zazwyczaj 
niechętni do rozszerzania funkcji syste-
mowych na żądanie. Integracja modułów 
mobilnych (na płozach) z istniejącym sys-
temem produkcji wsadowej jest utrud-
niona, ponieważ większość takich modu-
łów nie jest programowana przy użyciu 
standardów ISA S88.01: Sterowanie Pro-
cesami Wsadowymi.

Większość programów do obsługi urzą-
dzeń modułowych jest pisana w języku 
drabinkowym, który został pierwotnie 
opracowany dla dostarczania wielu opcji 
i funkcji przetwarzania sygnałów sterowa-
nia. Pozwala to pojedynczej aplikacji pro-
gramowej obejmować wiele opcji przetwa-
rzania. Logika języka drabinkowego może 
być wykorzystana do realizacji zgodności 
ze standardami programowania, jednak 
wymaga to dodatkowego wysiłku. Brak 
wykorzystania standardowych praktyk 
programowania, zbytnie komplikowanie 
aplikacji za pomocą wielu funkcji prze-
twarzania, które nie są ostatecznie wyko-
rzystywane, oraz unikanie ryzyka przez 
producenta – wszystko to może sprawić, 
że szybka integracja systemów w celu 
uzyskania całościowego rozwiązania stero-
wania produkcją wsadową będzie trudna.

Integracja systemów dla celów 
operacji wsadowych
Integrowanie sprzętu modułowego pro-
dukcji OEM z całym systemem zarządza-
nia produkcją wsadową wymaga jasno 
zdefiniowanego poziomu koordynacji 
między systemami sterowania (DCS lub 
SCADA) – podrzędnymi (slave) a nadrzęd-
nymi (master). Proste polecenia dla sys-
temu podrzędnego nie dają operatorowi 
wizualnego wglądu w status systemu ste-
rowania. Jeśli wszystko działa perfekcyj-

Integracja sprzętu modułowego 
wykorzystywanego w procesach wsadowych
Osiągnięcie sukcesu w integracji sprzętu modułowego, wykorzysty-
wanego w operacjach związanych z produkcją wsadową, może być 
sporym wyzwaniem. Postępowanie zgodnie z najlepszymi prakty-
kami, takimi jak standaryzacja komunikacji między systemami oraz 
definiowanie informacji zwrotnych dotyczących statusu, może spra-
wić, że realizacja procesu produkcji będzie znacznie płynniejsza.

e-wydanie
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nie, to proste polecenie z systemu nad-
rzędnego dla systemu podrzędnego będzie 
wystarczające. Jednak gdy wystąpią jakieś
wyjątkowe warunki, będzie bardzo trudno 
wykryć i/lub rozwiązać problem bez oso-
bistego udania się do lokalnego interfejsu 
operatorskiego (HMI) danego urządzenia, 
aby określić, co jest jego przyczyną.

Takie podejście generuje opóźnie-
nia w realizacji operacji, zwiększając czas 
cyklu wsadowego, zmniejsza stopień 
wykorzystania sprzętu oraz ogólną efek-
tywność operacyjną. Możliwe jest jednak 
uzyskanie rozwiązania dla ścisłej integra-
cji podrzędnego systemu produkcji OEM 
z ogólnym głównym systemem techno-
logicznym przez przestrzeganie czterech 
prostych zaleceń. Należy:

→ dokonać alokacji trybów operacyjnych,
→ przestrzegać standardowych stanów ope-

racyjnych,
→ zdefiniować informacje zwrotne dotyczące 

statusu,
→ wykonać standaryzację komunikacji 

pomiędzy systemami.

Projekt powinien synchronizować dwa 
różne elementy sprzętowe przez zdefinio-
wanie uzgodnionej metody współdziała-
nia. Elastyczne rozwiązanie sterowania 
produkcją wsadową obejmuje odpowied-
nią izolację pomiędzy różnymi funkcjami, 
co prowadzi do standaryzacji sposobu ich 
sprzęgania z innymi funkcjami. Ten typ 
definicji pozwala jednostkom sprzętowym 
na niezależne funkcjonowanie i promuje 
ponowne użycie podstawowego kodu 
funkcji. Ponowne użycie kodu redukuje 
czas prac inżynierskich i minimalizuje 
możliwość popełnienia błędu przez ludzi. 

1. Alokacja trybów operacyjnych
Tryby operacyjne sprzętu w odległych lo-
kalizacjach mogą być trudne w obsłudze,
jeśli ich granice nie są wyraźnie zdefinio-
wane. Czy operator może dokonywać 
zmian w sprzęcie lokalnie, jeśli zmienne 
sterujące zostały wprowadzone zdalnie
z procedury ogólnej? Czy procedura ta po-
winna przejść w stan zatrzymania (hold), 
gdy specyficzny status operacyjny się 
zmienia? To tylko kilka pytań, które na-
leży przeanalizować podczas integrowania
odległego sprzętu. Reguły sprzęgania i za-
sada współdziałania systemu nadrzędnego
i podrzędnego powinny być jasno zdefi-
niowane, aby uzyskać trwały i jednolity
interfejs pomiędzy tymi dwoma systemami.

2. Przestrzeganie standardowych stanów 
operacyjnych
Standaryzacja stanów operacyjnych pozwa-
la mechanizmowi na obsługiwanie trudnej 
części wsadu, co stanowi sytuację wyjąt-
kową. Warunki takiej wyjątkowej sytuacji 
można zdefiniować jako zdarzenie, które
występuje poza normalnym czy pożąda-
nym zachowaniem procesu. Obsługa, prze-
twarzanie i powrót tych typów warunków 
do normalnych jest kluczowym elemen-
tem produkcji wsadowej. Obsługa wyjąt-
ków jest nie tylko ważna dla bezpieczeń-
stwa procesu, ale jest także niezbędna dla 
zachowania jakości produktu oraz klu-
czowa dla osiągnięcia wysokiego poziomu 
efektywności operacyjnej. Obsługa wyjąt-
ków w programowaniu może stanowić 
nawet 70% prac związanych z programo-
waniem i musi być traktowana jako pod-
stawowy cel w procesie projektowania 
sterowania produkcją wsadową. 

3. Definiowanie informacji zwrotnych 
dotyczących statusu 
Informacje zwrotne dotyczące statusu są
zasadniczą częścią efektywnych operacji
realizowanych między dwoma różnymi 
systemami. Informacje te powinny być 
ustrukturyzowane i zdefiniowane także 
dla trybów, stanów operacyjnych oraz wa-
runków błędu. Reprezentowanie standar-
dowych trybów i stanów powinno być 
wspólne dla całego sprzętu, jednak wa-
runki błędu powinny być specyficzne dla
każdego sprzętu osobno. Specyficzne in-
formacje zwrotne dotyczące błędu systemu
podrzędnego lub odległego powinny do-
starczać pracownikom działów operacyj-
nych wizualne wskazania dotyczące wa-
runków bieżących. Stany błędu mogą 
także być wykorzystane do wykrywania 
działań zapobiegawczych w celu zwiększe-
nia stopnia wykorzystania sprzętu i po-
prawy efektywności operacyjnej systemu.

4. Standaryzacja komunikacji
Komunikacja pomiędzy systemami może 
być zrealizowana w bardzo efektywny 
sposób poprzez użycie jednolitej, pojedyn-
czej wartości całkowitej. Komunikacja ta 
może być bardzo uproszczona, wykorzy-
stując pojedyncze słowo dla poleceń dla 
systemu podrzędnego oraz dostarczając 
słowa statusu przychodzącego z systemu 
podrzędnego. Ogólny status poleceń może 
być wspólny w celu zachowania zgodno-
ści z trybem i stanami operacyjnymi. Jed-

nak może się okazać konieczne wpisa-
nie dodatkowych parametrów lub zmien-
nych systemowych do programowalnego 
sterownika logicznego (PLC) jako wynik 
ogólnych ustawień procedur w systemie 
głównym. Standaryzacja typów komuni-
kacji dla sprzętu odległego lub pochodzą-
cego od firmy innej niż OEM czyni sys-
tem sterowania łatwiejszym w utrzymaniu 
i wydłuża czas jego eksploatacji. Opra-
cowanie standardów komunikacyjnych 
dla odległych interfejsów musi być na 
tyle ogólne, standardowe, aby umożliwić 
dopasowanie się do różnych typów apli-
kacji, ale jednocześnie na tyle uszczegóło-
wione, by możliwe było przekazanie kon-
kretnych, standardowych wartości.

Rozwiązanie: standardy
Integracja systemów zdalnych, odległych 
lub podrzędnych może być wyzwaniem, 
jednak standaryzowane interfejsy czynią 
taki proces znacznie łatwiejszym w zarzą-
dzaniu. Dwa z podanych wyżej zaleceń są 
zdefiniowane wyraźnie w zakresie stan-
dardów ISA S88.01. Możliwe jest zdefi-
niowanie informacji zwrotnych dotyczą-
cych statusu oraz zasad pakowania danych
komunikacyjnych między systemami 
w celu objęcia jednolitym systemem roz-
wiązań firm zewnętrznych. Projekt wspól-
nego interfejsu promuje podejmowanie 
wysiłków dla zbudowania spójnej, jedno-
litej platformy systemowej, co pozwala na 
łatwe utrzymanie i rozbudowę infrastruk-
tury sprzętu obsługującego cały proces.

Rozwiązania wspólnego interfejsu 
powinny być udokumentowane w doku-
mencie projektowym, dostarczanym jako 
Specyfikacja Wymagań Użytkownika 
(User Requirement Specification – URS) 
dostawcom OEM w celu zachowania 
zgodności ze standardami. Takie podejście 
zapewni, że programowanie odległego sys-
temu i urządzeń zdalnych będzie zgodne 
z oczekiwanymi operacjami. Standaryza-
cja współdziałania systemów w celu obję-
cia nim warunków i sytuacji wyjątkowych 
powinna pozwolić na stworzenie takiego 
systemu sterowania produkcją, który jest 
łatwiejszy w obsłudze i utrzymaniu, co 
przyniesie wyższy poziom efektywności 
operacyjnej.

Robbie Peoples Robbie Peoples jest menedżerem ds. 
integracji systemów w firmie 
Cross Company. 
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Lindsey Kielmeyer W ycena i szacowanie nie są już 
punktem wyjścia przy poszuki-
waniu sposobów uproszczenia 

procesu integracji systemów. Postęp tech-
nologiczny niemal we wszystkich dziedzi-
nach związanych z systemami dedykowa-
nymi dla przemysłu pozwolił na opraco-
wanie narzędzi, które pomagają zaoszczę-
dzić czas poprzez śledzenie komunikacji, 
zadań i statusu projektu oraz zarządzanie 
czasem jego realizacji i kontrolę jakości 
w całym projekcie.

Jednak same narzędzia, nawet bar-
dzo zaawansowane, nie naprawią pro-
jektu, który nie przynosi pożądanego 
wyniku, wykraczając poza harmonogram 
lub wyznaczony budżet. Przy analizowa-
niu każdego projektu, a w szczególności 
dotyczącego integracji systemów, należy 
pamiętać o tym, że „ci, którzy nie pla-
nują, planują porażkę” („Those who fail to 
plan are planning to fail” – Alan Lakein).

Dlatego też integrator systemów musi 
uzyskać jak najwcześniej możliwie najwię-
cej informacji na temat projektu. Przejrzy-
stość w początkowym stadium (front-end) 
upraszcza każdą fazę realizacji projektu.

Pierwszym krokiem integratora jest 
zatem identyfikacja potrzeb klienta i opra-
cowanie szczegółowego zakresu działań, 
przed oszacowaniem potrzebnych prac 
i wyceną integracji systemów. Nie należy 
pomijać tej fazy, gdyż dokładność szaco-
wania i wyceny opiera się na zrozumieniu 
przez integratora zakresu prac do wykona-
nia. Należy bliżej poznać klienta i dowie-
dzieć się, co dla niego oznacza sukces 
projektu integracji systemów. Większość 
klientów i integratorów wie, jak oszaco-
wać podstawy, takie jak ogólny cel pro-

jektu, wykorzystywane technologie, 
wymagany sprzęt i wsparcie na miejscu. 
Jednak aby uzyskać bardziej kompletny 
obraz, należy wyjść poza te podstawy.

11 pytań do integratora systemów 
i jego klienta
Integrator systemów i jego klient powinni 
rozpocząć działania od wspólnych odpo-
wiedzi na poniższe pytania:

1.  Dlaczego klient realizuje projekt integracji 
systemów?

2.  Jakie bolączki klienta są łagodzone 
lub jakie jego potrzeby są zaspokajane 
poprzez realizację projektu?

3.  Czy integrator systemów uzyskał od 
klienta wszystkie wymagane informacje 
(rysunki, programy, standardy itd.)?

4.  Co integrator wie na temat istniejących 
obecnie systemów w zakładzie klienta? 
Czy jest w zakładzie jakiś przestarzały 
sprzęt lub technologia, które nie są już 
dłużej wspierane?

5.  Czy wszyscy są zgodni co do założeń 
dotyczących projektu?

6.  Jaki jest kompletny zakres dostaw obję-
tych projektem, których oczekuje klient?

7.  Jakie doświadczenie ma klient w zakresie 
wykorzystywanej technologii?

8.  Jakie szkolenia będą wymagane dla pra-
cowników klienta?

9.  Jakie środki kontroli jakości są stosowane 
u klienta i jak klient chce realizować apro-
baty?

10. Czy klient rozumie procedurę zmiany zle-
cenia i co będzie stanowić zmianę?

11. Co definiuje całościowy odbiór projektu 
między integratorem systemów a klien-
tem?

Integratorzy mogą przeprowadzić szaco-
wanie i wycenę projektu zaraz po uzy-
skaniu bardziej kompletnego jego obrazu. 
Takie szacowanie pomaga integratorom 

Z perspektywy integratora systemów:

Jak uprościć system integracji
Odpowiednie przygotowanie, posiadanie struktur zarządzania 
projektem oraz zbudowanie dobrych relacji z klientem 
– to najbardziej niezawodne sposoby uproszczenia procesu 
integracji systemów.

Pierwszym krokiem inte-
gratora jest identyfika-
cja potrzeb klienta i opra-
cowanie szczegółowego 
zakresu działań, przed 
oszacowaniem potrzeb-
nych prac i wyceną inte-
gracji systemów.



w lepszym zrozumieniu zadań do wyko-
nania i etapów realizacji oraz czasu, jaki 
to zajmie. Dokładniejsze szacowanie 
i wycena tworzą ponadto dla wszystkich 
bardziej szczegółową „mapę drogową”, 
którą należy się kierować. Każdy wie, co 
jest oczekiwane, w związku z czym przej-
ście od szacunków do prac inżynierskich 
jest znacznie łatwiejsze.

Integracja systemów: 
osiem etapów
Dobrze zdefiniowane i udokumentowane 
procesy zarządzania projektem to także 
kluczowe czynniki, które mają wpływ na 
jakość projektu. Dlatego należy się upew-
nić, że rozważono następujących osiem 
etapów:

1.  Spotkanie startowe projektu (kick-off 
meeting) z klientem;

2.  Standardy i normy projektowania ukła-
dów elektrycznych oraz pisania oprogra-
mowania;

3.  Kontrole wewnętrzne;
4.  Aprobaty klienta;
5.  Testy odbiorcze;
6.  Końcowy zakres dostaw;
7.  Kontrola i uwagi klienta dotyczące funk-

cjonowania nowego systemu;
8.  Zamknięcie projektu.

Narzędzia do zarządzania projektem, 
które ułatwiają i śledzą komunikację, 

ujęte w harmonogramie etapy realiza-
cji projektu i zadania do wykonania oraz 
przydział zasobów mogą pomóc w utrzy-
maniu projektu w ramach harmonogramu 
i wyznaczonego budżetu. Po zrealizowa-
niu każdego projektu należy zorganizo-
wać wewnętrzne spotkanie zamykające, 
którego uczestnicy skupiają się na omó-
wieniu doświadczeń uzyskanych w spra-
wach technicznych oraz ogólnym zarzą-
dzaniu, co pozwoli na ich wykorzystanie 

w przyszłości. Należy zapytać klienta, co 
zostało wykonane dobrze, a co mogłoby 
być wykonane lepiej w przyszłości.

Powracający klient jest jednym z naj-
bardziej wartościowych zasobów, jakie 
posiada integrator systemów. Im lepiej 
integrator zna systemy i procesy, spo-
sób zarządzania, preferencje komunika-
cyjne oraz cele i oczekiwania klienta, tym 
większą wiedzę posiada na temat tego, co 
będzie potrzebne w następnym projekcie. 
Budowane jest także zaufanie klienta, dla 
którego niezwykle ważne jest powierzenie 
projektu temu integratorowi, który w jego 
oczach potrafi rozwiązać wszystkie pro-
blemy mogące powstać w przyszłości.

Nie istnieje jakaś magiczna formuła 
szacowania i wyceny projektu. Każdy pro-
jekt musi być bowiem szacowany i wyce-
niany według jego własnej wartości – 
muszą być przy tym rozważane czynniki, 
które wymieniono w niniejszym artykule. 
Skupienie się na podstawach – odpowied-
nie przygotowanie, posiadanie na miejscu 
procesów struktur zarządzania projektem 
oraz budowanie zaufania klienta jest jedy-
nym sposobem upraszczania procesu inte-
gracji systemów. Czas, który integrator 
poświęca klientowi w początkowym sta-
dium projektu, jest wykładniczo zwracany 
w okresie jego realizacji.

Lindsey Kielmeyer Lindsey Kielmeyer jest koordynatorem 
marketingu w firmie MartinCSI. 

↙ Planowanie jest klu-
czowe przy szaco-
waniu zadań w pro-
jekcie i wycenie pro-
jektu integracji sys-
temów.
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Powracający klient jest 
jednym z najbardziej war-
tościowych zasobów, 
jakie posiada integrator 
systemów. Im lepiej inte-
grator zna systemy i pro-
cesy, sposób zarządza-
nia, preferencje komuni-
kacyjne oraz cele i oczeki-
wania klienta, tym więk-
szą wiedzę posiada na 
temat tego, co będzie 
potrzebne w następnym 
projekcie.



Sprawdź nasz katalog i znadź  

wszystko czego potrzebujesz.

√   pełna lista integratorów 

automatyki przemysłowej 

√   zestawienie wg kategorii  

i produktów

√  prezentacje multimedialne

√  doświadczenie integratora

Integratorzy systemów
w automatyce

Wejdź na stronę:
www.integratorzy.almanachprodukcji.pl

SZUKASZ INTEGRATORA?

Jedyna pełna baza danych
integratorów systemów w Polsce

http://www.integratorzy.almanachprodukcji.pl
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Advantech oferuje szerokie spektrum produktów oraz oprogramowania, które 
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