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Sitrans P

Popolna družina transmiterjev za merjenje tlaka

SItrans P popolna družina merilnikov tlaka, za merjenje relativnega, absolutnega, diferenčnega tlaka ter meritve pretoka in nivoja v rangu od nekaj
mb do 400b. Spekter se začne pri nizkocenovni seriji Z, nadaljuje s serijo
MPS za hidrostatične meritve nivoja, preko sitrans P 300 za farmacevtske
in prehrambene procese, ter serijo DS III, ki spada med najbolj sposobne
ter natančne merilnike tlaka na svetu.
Serije so bogate z dignostičnimi ter samodiagnostičnimi funkcijami, deli v
stiku z merjenim medijem pa so lahko izdelani v legiranem jeklu, tanatlu,
hastelloyu, ali prvlečeni z zlatom. Visok varnostni nivo dokazujejo po
svetu priznani certifikati, med njimi CENELEC, FM, CSA, NAMUR.
Več na www.siemens.com/pressure

SIEMENS

IMPRESUM in UVODNIK

Spoštovani,

Zaloba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si • web: http://www.hydra-co.si
tel. 059 010 948 • fax: 059 011 070

AVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko
mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter
GLASILO DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Odgovorni urednik:
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com
Glavni in tehnini urednik:
Dragan Selan • stik@avtomatika.com • tel. 059 010 949
Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.
Revija AVTOMATIKA,
P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje
stik@hydra-co.si • studio@hydra-co.si
Tisk: Tiskarna MA - TISK d.o.o., Maribor

Urednik rubrike DAS:
doc. dr. Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si
Predsednik Društva avtomatikov Slovenije:
prof.dr. Boris Tovornik • boris.tovornik@uni-mb.si
Cena 4,17 €, za celoletno naronino priznavamo 10% popust,
poštnina za SLO in DDV sta vkljuena v ceno, naklada do 3.000
izvodov. Vse pravice pridrane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalonika in vedno z
navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat letno, julija in avgusta ne izide.

Konec dopustov, poitnic in
poletnega lenarjenja! Stvari so
se zaele resno odvijati, kar se
pozna tudi pri nas v uredništvu: priprave na sejme,
seminarje, delavnice, vmes
zbiranje materialov za revije in priprava novih spletnih strani AVTOMATIKA Online. Ja, v kratkem lahko
priakujete povsem prenovljene sodobno oblikovane
strani spletne revije za avtomatizacijo! Namenjene so
predvsem profesionalcem, marsikaj pa bo prišlo prav
tudi ljubiteljskemu hišnemu avtomatiku, ki bi si rad
omislil samodejno uravnavanje ogrevanja, priiganja
lui ali spušanja rolet! To ne bodo le navadne
spletne strani, ampak prava revija z lastno ISSN
kodo, ki bo dopolnjevala vsebine po potrebi - dnevno,
tedensko, meseno...
Naslov? Ja, www.avtomatika.com, ne!?
No, tole berete na sejmu MOS, ki je pri nas po vseh
kriterijih najveji sejem, pa naj si gre za število
obiskovalcev, ali pa število razstavljavcev. Tisti, ki
ste dobili revijo na dom ali v slubo, pa vam svetujem, da sejem vsekakor obišete, saj nudi tako široko
paleto izdelkov, storitev ali rešitev, da se bo vsekakor
nekaj našlo tudi za vas!
O kakovostnem vzdrevanju proizvodne opreme, sem
vsekakor sodijo tudi sistemi industrijske avtomatizacije, stroji in seveda zgradbe, ni treba posebej
pisati, saj vsi vemo, da je to najboljša preventiva in
najboljše vzdrevanje je tisto, kjer do odpovedi
opreme sploh ne pride. Kako in kaj boste ve izvedeli
na tradicionalnem posvetu vzdrevalcev na Rogli v
hotelu Planja v organizaciji Društva vzdrevalcev
Slovenije... Mi bomo tam, pridite tudi vi!

D. Selan
gl.urednik
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Agilentova druina U1250 s svojim
lanom U1252A ponuja kar štiri
funkcionalnosti v enem ohišju (digitalni multimeter, frekvenni števec, generator pravokotnih impulzov in merilec temperature), ima
odline karakteristike, ...

12
Programska oprema deluje v samem
robotskem krmilniku, kar pomeni, da
ni nobenih programskih in strojnih
omejitev, ki obiajno nastanejo pri
povezovanju robotov s sistemi strojnega vida.
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s CNC-stroji izdelalo rešitev –
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POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
Fax:

• Nepreklicno naroam(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naronino v višini 41,70 €/kpl* za ___
izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.
• Nepreklicno naroam(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv, ki vsebuje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf formatu. Kupnino v
višini 25.00 €/izvod s PTT stroški za Slovenijo bomo poravnali po prejemu ponudbe.

Podpis:
M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!

Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.
P.P. 5807
1261 Ljubljana Dobrunje

Naroilnico izreite ali
fotokopirajte, jo izpolnite
z zahtevanimi podatki in
jo prilepite na dopisnico
(ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico
brez znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnite tudi spletno
naroilnico na naslovu
www.avtomatika.com!
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strenik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokliete po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno raunalništvo, tehnologijo
rtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Svetuje na podrojih uporabe: PLC in DCS krmilniških sistemov v klasinih in šarnih procesih; recepturni sistemi po standardu ISA S8801; OPC tehnologije za prenos podatkov na višje nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifikacije in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zavese, svetlobne mree, "muting" sistemi, dvoroni vklopi,
izklopi v sili in varnostna stikala, senzorika.
Pokliete ga lahko po telefonu ali pošljete vprašanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Branko Nikoli, ing., SINABIT d.o.o., tel.
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

Damijan Jager, univ. dipl. in., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

dr. Saša Sokoli, univ. dipl. in., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je vrhunski strokovnjak na podroju raunalniškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in integraciji sistemov raunalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese.

Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokliete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Janez Kokalj, univ.dipl.in., tehnini direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje pri zašiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Svetuje glede uporabe frekvennih regulatorjev,
mehkih zagonov, zašite motorjev.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez muc, univ. dipl. in., teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00,

Janez Mohori, univ. dipl. in., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net
Svetuje na podroju varovanja in zašite s svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokliete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.

G. muc je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokliete ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Francelj Trdi, FDS Research, Computer
Vision Group, tel. 01/589-75-81,
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v podjetju Robotina d.o.o.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

mag. Aleš Habi, Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Drago Metljak, univ. dipl. ing. el. teh.,
PSM d.o.o., tel. 01 51 50 115
e-mail: info@psm.si, splet: www.psm.si

Svetuje na podroju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elektronike pri avtomatizaciji v industriji in nadzoru procesov spajanja in preoblikovanja.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o.
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sinabit.si, splet: www.sinabit.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov
v proizvodnji, posredovanju podatkov v poslovne informacijske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec,
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si
Svetuje s podroja uporabe servo pogonov, frekvennih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokliete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v Robotina d.o.o.
Tel. 01/4273-855 ali
e-mail: marjan.strnad@robotina.si
Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za
merjenje nivojev (nivojska stikala, merilniki
nivojev ter ostala nivojska tehnika)

Svetuje s podroja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokliete ga
lahko na telefon: 03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el.,
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070,
e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri nartovanju in izvedbi avtomatizacij na podrojih krmiljenih in reguliranih elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnini direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za nartovanje in
izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Dott. Ing. Sami Ayari
Robotina d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper
e-mail: sami.ayari@robotina.si
Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor
sodobnih zgradb (GSM nadzor, WEB nadzor,
daljinsko upravljanje, HVAC
sistemi, razsvetljava, kontrola pristopa, ...).

INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIKI
Miha Capuder, direktor poslovne enote
vodja projektov, Špica International d.o.o.
e-pošta: miha.capuder@spica.si
tel (01) 5680 800
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko
identifikacijo, mobilno raunalništvo,
tehnologijo rtne kode, RFID in uvajanje
sistemov v proizvodnjo.

Brezplani oglas
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MERILNA OPREMA - Novi Agilentovi multimetri

U1240
Agilent Techologies predstavlja novo
družino ročnih digitalnih multimetrov
U1240
Informacije: AVEKTIS d.o.o., www.avektis.si

riznani proizvajalec vrhunske testne in merilne opreme Agilent Technologies (bivši HewlettPackard) je naredil še korak naprej v približevanju uporabnikom merilne opreme, ki pri svojem
vsakodnevnem delu potrebujejo zanesljiv in zmogljiv, a priročen in cenovno dostopen merilnik:
s septembrom 2007 predstavlja novo družino 'True RMS' ročnih multimetrov z oznako U1240.

P

Po dolgih letih premora – najbr se še vsi spominjate
HP-jevih ronih merilnikov – je Agilent priel z intenzivnejšim prodorom na to podroje z lani predstavljeno druino ronih multimetrov U1250. Druina U1250 je predvsem s svojim lanom U1252A
dosegla takojšen uspeh. Inštrument ponuja kar štiri
funkcionalnosti v enem ohišju (digitalni multimeter,
frekvenni števec, generator pravokotnih impulzov

in merilec temperature), ima odline karakteristike,
veina dodatne opreme pa je vkljuena v e tako
konkurenno ceno. Vodilna tehnina publikacija
EDN je te multimetre uvrstila v 'vroih 100' novosti
leta 2006.
Novi multimetri druine U1240 so primerni za
vsak ep. Na dvojnem zaslonu z nastavljivo modro

Štiri v enem: Digitalni multimeter,
frekvenni števec, generator pravokotnih
impulzov in merilnik temperature
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MERILNA OPREMA - Novi Agilentovi multimetri

osvetlitvijo vam je na voljo
10.000-mestni prikaz z 0,09% osnovno tonostjo na enosmernem
podroju. Izmerite lahko tokove
od 0,1 μA dalje in merite upornost
do 100 Mohm, frekvenco, kapacitivost in temperaturo.
Model U1242A ima vgrajen števec
preklopov, dva kanala za meritev
temperature, omogoa meritve
razlike temperatur ter meritev
harmoninega popaenja, ima pa
tudi monost beleenja rezultatov
v daljšem asovnem obdobju (data
logging). Multimetrom so priloeni merilni kabli, testno poroilo
in kalibracijski certifikat.
Razmerje med zmogljivostjo in ceno bo navdušilo tudi bolj varne
uporabnike; e pa omenimo še
dodatno ugodnost, monost 30dnevnega brezplanega preizkusa, najbr res ni ve razloga, da
se v navedeno ne bi prepriali na
lastne oi!
A
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INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Pantheon v regiji SEE in CIS

Druba Datalab, d. d., oskrbuje gospodarstva, ki se pripravljajo na vstop v Evropsko unijo, z dobrimi
praksami in poslovnimi znanji, ki izboljšujejo konkurennost njihovih malih in srednjih podjetij.

PANTHEON
i z b o l j š u j e p o s l ova n j e m a l i h i n s r e d n j i h
pod je ti j v r egi ji SEE in CIS
Informacije: DATALAB d.d., Koprska ulica 92, Ljubljana

STRATEŠKI FORUM BLED, 27.8.2007 - Družba Datalab, d. d, vodilni razvijalec poslovne programske
opreme v regiji, se je udeležila druge letne konference Strateškega foruma Bled z naslovom »Evropska unija 2020: združena in enotna«, kot sponzor tematskega panela »Naslednja širitev EU«. S svojim
večkrat nagrajenim poslovno-informacijskim sistemom PANTHEON Datalab gospodarstvom v državah,
ki se pripravljajo na vstop v EU, omogoča hitro uporabo poslovnega znanja in dobrih praks, ki so se v
Sloveniji, eni najuspešnejših novih članic EU, akumulirali v več kot 30 letih zasebnega podjetništva v
malih in srednjih podjetjih. Družba Datalab je s svojimi hčerinskimi družbami in razvejano partnersko
mrežo prisotna v šestih državah regije Adriatik, ki se pripravljajo na vstop v Evropsko unijo, ter
nadaljuje napovedano širitev poslovanja v nedavno pridruženih članicah – v Bolgariji in Romuniji in v
regijo CIS.
»V Datalabu se zavedamo, da so mala in srednja podjetja tudi v dravah, ki se pripravljajo na vstop v
EU, najbolj vitalen del njihovega gospodarstva in da
so ponavadi zelo omejena glede finannih sredstev

ter drugih virov, kakor tudi glede poslovnih vešin
in znanja,« je povedal Andrej Mertelj, izvršni direktor in ustanovitelj drube Datalab, d. d., in poudaril, da se tovrstna podjetja zato veinoma ukvarjajo z
vsakodnevnimi problemi namesto z uresnievanjem
poslovnih ciljev.
»Preprian sem, da lahko informacijska tehnologija
21. stoletja z enostavnim širjenjem dobrih praks
podjetjem pomaga pri premošanju tovrstnih teav,
saj je lahko poslovno znanje skupaj s standardi vgrajeno v programsko opremo.«
Takšna vizija je drubo Datalab, d.d., vodila pri
razvoju poslovnegainformacijskega sistema PANTHEON za mala in srednja podjetja. PANTHEON je
skladen s slovenskimi in mednarodnimi poslovnimi
standardi ter z lokalnimi zakonodajami. Malim in
srednjim podjetjem poleg kakovostne informacijske
rešitve ponuja tudi uinkovito uporabo izkušenj pri
optimizaciji poslovanja. Druba Datalab je tako v
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sodelovanju z ve kot 100 partnerskimi podjetji pomagala izboljšati poslovanje e prek 4.000
podjetjem v regiji SEE, ki z uporabo poslovnega informacijskega
sistema PANTHEON dosegajo stabilno rast in dobike.
Druba Datalab, d. d., ima jasne
širitvene cilje na trge v razvoju.
Ob širitvi gradi podporno mreo
poslovnih svetovalcev, raunovodskih podjetij in ponudnikov
zunanjega izvajanja storitev informacijskih tehnologij, ki je izrednega pomena, ne le za podjetje in
njegove uporabnike, ampak tudi
za gospodarstvo na splošno. S tem
oblikuje ekosistem, ki upošteva
potrebe in zahteve malih in srednjih podjetij ter prek neposrednih
nalob pomaga pri odpiranju novih delovnih mest in prenosu
znanja.
A

AVTOMATIKA 75/2007

12
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FANUC
iRVision
Zanesljiv in
cenovno ugoden
sistem
robotskega vida
Informacije: SAR Avtomatizacija d.o.o.

ri uporabi robotskega vida je običajno največja ovira visoka cena sistema in težave pri komunikaciji optičnega sistema s krmilnikom robota. Najnovejša generacija FANUC robotov, ki bazirajo na J3iC krmilnikih,
pa je že tovarniško opremljena z vso potrebno strojno opremo za uporabo 2D robotskega vida. Uporabnik
potrebuje samo kamero in kabel za povezavo z robotom in takoj so mu na voljo številne prednosti robotskega
vida.

P

Programska oprema deluje v samem robotskem krmilniku, kar pomeni, da ni nobenih programskih in
strojnih omejitev, ki obiajno nastanejo pri povezovanju robotov s sistemi strojnega vida.
Nastavitev delovanja sistema strojnega vida zahteva
od uporabnika izvedbo treh korakov in je v veini
primerov konana v 15 minutah!
1. Obiajen PC raunalnik opremljen Microsoft Internet Explorerjem poveemo z robotom in nastavimo parametre sistema robotskega vida (kalibracijo kamere, nastavitev svetlobnih pogojev…)
2. Izberemo obliko objekta, ki ga elimo prepoznavati s sistemom robotskega vida, doloimo konture,
ki so posebej pomembne in konture, katere naj robotski vid ignorira;
Kamero robotskega vida prikljuimo neposredno na
krmilnik robota
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3. V robotski program vnesemo potrebne ukaze in
zanemo uporabljati sistem. S tem se robot spremeni v inteligentno napravo, ki se zna samodejno
prilagajati razlinim pozicijam predmetov.
iRVision omogoa istoasno prikljuitev najve štirih kamer, kar lahko s pridom izkoristimo pri prepoznavanju velikih objektov.
Dober primer uporabe robotskega vida je posluevanje stiskalnic – izdelka pred fazo prijemanja z robotom ni potrebno natanno pozicionirati, saj to opravi
robotski vid. Integrirani robotski vid FANUC iRVision je tudi cenovno bistveno ugodnejši od sistemov
za mehansko pozicioniranje izdelkov.
Ostala podroja uporabe:
• Lociranje objektov na transportnih trakovih - robot lahko izdelke prijema brez zaustavljanja transportnega traku;
• Depaletizacija;
• Kontrola napak;
• Avtomatizirana montaa in sestavljanje izdelkov;
• 2D sistem lahko nadgradimo na 2,5D oz. 3D sistem s prigradnjo laserskega senzorja. V tem primeru lahko dololoamo lokacijo objektov, ki se
med seboj prekrivajo in objektov, ki so povsem
nakljuno orientirani.
Ve informacij:
SAR Avtomatizacija d.o.o.
Špindlerjeva ulica 12
SI-2250 Ptuj, Slovenija
Tel.: 02 749 1100
Fax: 02 749 1101
www.sar-avt.si
e-mail: info@sar-avt.si

LabVIEW seminar
Želite izvedeti kako LabVIEW 8.5 grafično programiranje
vpliva na večjedrne procesorje in omogoča hitrejši pretok
testiranja? V kolikor se še niste prijavili storite to sedaj in
bodite med prvimi prejemniki informacij o najnovejši verziji Lab View 8.5!
Na izbiro imate LabVIEW Hands-On delavnice in/ali strokovna predavanja o novostih v razliici LabVIEW 8.5:
• LabVIEW Hands-On delavnice - za nove uporabnike ki elijo preizkusiti grafino programsko orodje LabVIEW (od 912). Triurni seminar bo udeleencem omogoil spoznati
grafino programsko okolje LabVIEW skozi interaktivno
spoznavanje obvladovanja nekaterih realnih izzivov.
Število mest je zelo omejeno.
• LabVIEW 8.5 Seminar - Spoznajte nove zmogljivosti grafinega programskega orodja LabVIEW (od 13-16). Ker
proizvajalci procesorjev strmijo k izdelovanju vzporednih
vejedrnih arhitektur za izboljšanje uinkovitosti, nam LabVIEW omogoa hitrejše izvajanje testov, vejo uinkovitost procesorskih analiz podatkov in zaneslivejše realnoasovne sisteme na posameznih procesorskih jedrih.
Udeleba na našem seminarju je brezplana. Za ve informacij prosim pokliite našo brezplano telefonsko številko 080
080 844. Prosimo da to vabilo posredujete vsem, ki mislite da
bi jih seminar lahko zanimal. Veselimo se vaše udelebe na
prihajajoem dogodku.
S spoštovanjem,

A

Damjan Drozg
Aplikacijski inenir
National Instruments
Damjan.Drozg@ni.com

Thorsten Mayer
Direktor marketinga za Vzhodno
Evropo, National Instruments
A
Thorsten.Mayer@ni.com
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SISTEMI ZA OZNAČEVANJE - Tisk etiket brez računalnika

TISK ETIKET BREZ
UPORABE RAČUNALNIKA
Avtor: Gašper Lukši, LEOSS d.o.o.

P

oenostavljen in hiter tisk etiket s termičnimi tiskalniki Zebra ni več
vezan na uporabo računalnika, saj lahko slednjega zdaj nadomestimo s serijo tipkovnic Zebra KDU z LCD prikazovalnikom. Tipkovnico
Zebra KDU preprosto povežemo s tiskalnikom, izberemo prednaloženo obliko etikete, če je potrebno, vnesemo variabilne podatke (koda, količina,
teža, polje s štetjem ipd.). Ker se tipkovnica napaja direktno iz tiskalnika
preko serijskega komunikacijskega vmesnika, za delovanje ne potrebujemo zunanjega napajalnika. S tiskom lahko pričnemo takoj.
Samostojno delo brez uporabe raunalnika poleg LCD prikazovalnika
omogoa integrirani Flash pomnilnik (KDU Plus), v katerega shranjujemo najpogosteje uporabljene EPL & ZPL oblike etiket. Prav tako so s tipkovnice KDU Plus moni prenosi razlinih nastavitvenih datotek v
smereh na/iz PC-ja ter na/iz tiskalnika, kjer uporabnik s pomojo
zaslonskih menijev izbira elene operacije. Na voljo sta dve razliici tipkovnice: cenejša, z dvovrstinim LCD prikazovalnikom s po 20 znaki v
vrstici (QWERTY izvedba z 62 tipkami), ali draja, ki poleg dodatnega
uporabniškega pomnilnika in razširjenega nabora znakov na tipkovnici
(QWERTY izvedba s 85 tipkami) štirivrstino prikazovanje s 40 znaki.
Zebra KDU Plus tipkovnica omogoa nadgradnjo »firmware-a« s serijskega komunikacijskega vmesnika s prikazovalnikom in deluje v
povezavi z naslednjim modeli Zebra tiskalnikov: 2824™, 2844™,
3842™, 2746e™, 2824-Z™, 2844-Z™, 3844-Z™, XiIIIPlus™ series,
Z4Mplus™, Z6Mplus™, S4M™, PAX4™ series, 105SL™.
Vgrajena sta dva serijska vmesnika in 1 PS2 priklop. Naini delovanja:
izpisni EPL & ZPL (deluje tako, da izpisuje shranjene EPL in ZPL oblike
nalepk na tiskalniku), terminalski (direktna pošiljanje EPL & ZPL ukazov
na tiskalnik), datoteni (prenos datotek med tipkovnico, tiskalnikom in
PC-jem).
Zebra KDU tipkovnica s prikazovalnikom deluje z modeli Zebra 2824,
2844, 2746e, 3842 Naini delovanja: izpisni EPL
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Servo pogoni
in motorji
Lexium 05

Avtor: Joe Perko, Schneider Electric

P

odjetje Schneider Electric uvaja novo serijo servo pogonov in motorjev Lexium 05, namenjeno preprosti in
zanesljivi izvedbi servo aplikacij s posebnim poudarkom na optimizaciji stroškov. Z integracijo določenih
komponent, ki so ponavadi zunanje, in z naslavljanjem krmilnih funkcionalnosti preko odprtih standardov
je mogoča izvedba aplikacij “brez dodatkov”!

Servo pogon LXM05 je na voljo v
štirih monostnih razredih, od 0,4
do 6 kW, ki s pripadajoimi servo
motorji BSH pokrivajo nazivni
navor od 0,5 do 36 Nm.

Tržni trendi
Svetovni trendi v proizvodni
industriji
narekujejo
krajše
proizvodne cikle, nianje stroškov

na enoto proizvoda in visoko proizvodno fleksibilnost. Servo krmilna in pogonska tehnika je v doloenih primerih najboljši odgovor
na omenjene potrebe. Danes servo
tehnologija prihaja v fazo zrelosti
in najbolj oiten simptom v tej fazi
je nianje cen. Poleg tega standardizacija in konkurenni boj
med proizvajalci opreme povzroa
razvoj novih izdelkov z visoko

dodano vrednostjo za izdelovalca
stroja in konnega uporabnika,
predvsem omrenih pogonov in
takšnih z vgrajenimi varnostnimi
funkcijami.

Koncept “brez dodatkov”
V Lexium 05 so e vgrajene vse
komponente, ki jih aplikacija v veini primerov potrebuje. Takšna
AVTOMATIKA 75/2007
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komponenta je EMC filter, ki zagotavlja delovanje v
skladu s standardi in predpisi brez dokupovanja.
Tudi zaviralni upor je vgrajen in zagotavlja zanesljivejše delovanje, etudi ni vedno nujno potreben.
Servo pogon se sicer krmili preko omrenega protokola in optimira s pomojo raunalnika, vendar je
za prvi zagon in servisne posege na voljo tudi vgrajeni HMI vmesnik s prikazovalnikom parametrov.
Vgrajeni omreni protokoli so CANopen in Modbus
in verzija s Profibusom. Posebej pa velja omeniti
vgrajeno varnostno funkcijo.

vgrajeno monost pozicioniranja toka-toka (ang.
“point-to-point”) in prestavnega krmiljenja (ang.
“electronic gearing”). Tako lahko preko vgrajenega
omrenega vmesnika s PLC-jem nadziramo pozicioniranje ene osi ali pa koordiniramo ve osi med
seboj (brez asovne sinhronizacije, za to je e potreben krmilnik). Na ta nain brez dokupovanja posebnih krmilnikov lahko pokrijemo celoten segment
preprostih eno ali veosnih aplikacij.

Enostavna izbira in uporaba
(“Easy to choose – Easy to use”)
Varnostna funkcija “Power removal ”
Varnost strojev je postala aktualna predvsem zaradi
vstopa v EU in izjemno visokih odškodnin v primeru
poškodb. Pri izdelovalcih in integratorjih strojev pa
je trend v zadnjem asu integracija varnostnih konceptov e v same aktuatorje v postroju, saj se na ta
nain zagotavljanje varnosti poenostavi. Kjer pa je
poenostavljanje, tam je tudi prihranek. Lexium 05 se
je temu trendu prilagodil z dvema vgrajenima
varnostnima vhodoma. S tema vhodoma se znebimo
dveh zunanjih kontaktorjev in zagotovimo skladnost z naslednjimi standardi:
§
§
§

EN 954-1 kategorija 3,
IEC/EN 61508 SIL 2,
EN 60204-1 (zaustavljanje).

Omrežno povezovanje
Eden izmed bolj opaznih trendov industrijske
avtomatizacije v zadnjih letih je povezovanje elementov preko omrenih protokolov tudi na nivoju
senzorjev in aktuatorjev. V servo pogonski tehniki ta
trend pomeni zastarevanje analognega vhoda +/- 10
V za krmiljenje hitrosti oz. navora. Lexium 05 za
omreno povezovanje uporablja protokole CANopen, Modbus in Profibus DB. Vgrajeni komunikacijski vmesniki so:
§

v verziji LXM05A:

§

v verziji LXM05B:

CANopen, Modbus,
2 AI +/- 10V
Profibus DP,
Modbus.

Za izdelovalca oz. integratorja stroja je poleg odline
kvalitete in tehninih funkcionalnosti produkta
izjemno pomembna pravilna izbira le-tega. Izdelava
stroja s servo osmi namre zahteva celosten, mehatronski pristop k izbiri produkta. Izbira pravega produkta Lexium 05 je izjemno enostavna in zanesljiva
– na voljo je programska oprema Lexium Sizer, v
kateri uporabnik z grafinim vmesnikom matematino opiše breme in narta asovni profil gibanja,
programska oprema pa mu ponudi najboljše kombinacije pogona LXM05 in motorja BSH (in reduktorja
GBX, e je predviden).
Programska oprema prav tako pomaga pri zagonu
stroja. Po prikljuitvi motorja na pogon, je le-ta prepoznan na podlagi parametrov v vgrajenemu SinCos©
enkoderju in pogon se avtomatino prilagodi z optimalnimi parametri tokovne zanke. Pri zagonu se
nato obremenjeni pogon lahko dodatno optimira s
programskim paketom PowerSuite, ki s funkcijo osciloskopa meri odziv na stopnico, uporabnik pa tako
ulovi optimum med dinamiko in stabilnostjo odziva
glede na potrebe aplikacije.

Zanima me več o ponudbi Schneider Electric
• industrijska avtomatizacija:
http://www.telemecanique.com/
• elektrina distribucija:
http://www.merlin-gerin.com/
• Schneider Electric v Sloveniji:
http://www.schneider-electric.si/

Pozicioniranje
Servo pogon se v primeru enostavnih aplikacij najvekrat uporablja za pozicioniranje; za zahtevnejše
aplikacije (trajektorija) je potrebno zato uporabljati
poseben krmilni modul (zunanji ali kot PLC komponenta), ki krmili gibanje posameznih osi in skrbi za
sinhronizacijo med njimi. Kot smo e povedali, je
Lexium 05 namenjen enostavnim aplikacijam, zato
je treba poudariti, da ima Lexium 05 e sam posebi
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Poročilo z

RAAD 2007
Branko Badrljica, revija Avtomatika

L

aboratorij za robotiko in biomedicinsko tehniko
je od 7 do 9.junija 2007 organiziral 16. mednarodno delavnico "Robotika v Alpe Adria Donava
regiji-RAAD 2007", ki se je po 7 letih, odkar je bila v
Mariboru, spet vrnila v Slovenijo. V tem času lahko rečemo, da je razvoj na področju robotike in avtomatizacije naredil velike, očitne spremembe tako v zmogljivostih kot v razširjenosti in načinu uporabe robotske tehnologije. Robotski sistemi vedno bolj prodirajo na vsa področja človekovega življenja in delovanja, RAAD
delavnica pa vsako leto privabi vrsto robotikov iz industrijskega in znanstvenega okolja ter tako omogoči predstavitev rezultatov raziskav, izmenjavo idej in obravnavo novih robotskih aplikacij, ki dajejo udeležencem nujno
potreben stik s tehnologijo in vpogled v trende.

RAAD se osredotoa na
aplikacije robotov v industriji, robotske mehanizme,
prijemala in prijemanje,
mikro, mobilne in servisne
robote, senzorje in aktuatorje, vmesnike lovek-robot, robote v gradbe ni štvu, izobraevalne robotske sisteme, vodenje, si mu lacije in modeliranje,
robotski vid, haptine
vme snike, podvodno in
vesoljsko robotiko, rehabilitacijsko ro botiko, hu manoidne robote, zabavno
robotiko in mehatroniko.
Letos so poleg veliko zanimi vih predavanj predstavljali štirje vabljeni predavatelji osrednji, plenarni
del programa. Gre za Dr.
Charlotte Brogren iz ABB
Automation Technologies
AB iz Švedske, prof. dr.
ing. Rüdiger Dillmann z
Inštituta za raunalništvo
in inenirske univerze v
Karlsruheju, Prof. Dr. Marko Munih iz Laboratorija
za robotiko in bimedicinsko tehniko na Fakulteti
za elektrotehniko v Ljub-

ljani in Hubert Kosler iz
slovenskega podjetja Motoman Robotec.
Tako kot vedno na takih
dogodkih, so bili tudi tokrat prisotni robobrcarji, ki
so s kratkim duelom dveh
robotskih teamov na nekajmetrskem igrišu poskrbeli za zabavo med odmorom za kavo.

Dr. Marko Munih, direktor slovenskega
organizacijskega odbora in predavatelj
Spodaj: Razstava v avli fakultete za elektrotehniko v Ljubljani

G. Hubert Kosler je predstavil podjetje "Yaskawa
Electric Corporation" in
njegov oddelek za robotiko
"Motoman", katerega izdelke vgrajujejo v konne rešitve. Motoman je trenutno najveji proizvajalec robotov na svetu, ki izdela
letno tudi do 24.000 robotov, njegovi izdelki pa so
na vodilnem delu industrijske ponudbe, še posebej
na podroju sihropremika,
kooperativnih sistemov in
humanoidnih robotov.
Ga. Brith Cleasson iz ABB
Automation Technologies
je predstavila obinstvu
zgo dovino podjetja ABB
Nadaljevanje na strani 23 ...
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PROIZVODNA INFORMATIKA - COMU informacijski sistem za orodjarje

Celovito
obvladovanje
maloserijskih
proizvodenj
Avtor: Maks Tuta, Sinabit d.o.o., Ljubljana

U

činkovito spremljanje
proizvodnje je vse
pomembnejši dejavnik, ki
vpliva na uspešno vodenje podjetij. Zaradi zahtev po iskanju
konkurenčnih prednosti je
pomembna hitrost in natančnost
zajemanja podatkov ter njihova
kakovost, pa tudi možnost, da
menedžerji na podlagi zbranih
podatkov hitro in učinkovito
dostopajo do zgoščenih informacij o stanju v proizvodnji ter
imajo možnost vpogleda v planirane dogodke. COSCOM-ov
proizvodni informacijski sistemi
COMU lajša te težave.
Podjetje COSCOM iz Nemije je za
potrebe podjetij na podroju orodjarstva, mehanskih obdelav in
proizvodenj s CNC-stroji izdelalo
rešitev – COMU je integriran sistem, podaljšana roka poslovnega informacijskega sistema v
proizvodnji (Slika 1).

Slika 1 - Integriran sistem COMU za celovito obvladovanje kosovnih
proizvodenj
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elja podjetij je seveda poslovanje z minimalnimi stroški, imeti vitko
proizvodnjo pri veliki fleksibilnosti in odzivnosti, ker lahko le tako prodrejo na trg in poveujejo trni dele, saj je biti korak pred konkurenco
cilj vsakega podjetja. Za doseganje teh ciljev je v veliko pomo oziroma
nujen dober proizvodni informacijski sistem, ki pokriva celoten ciklus v
proizvodnji: od razporejanja proizvodnje, preko enostavnega, avtomatiziranega zajemanja podatkov iz proizvodnje, do simulacije, kaj povzroijo spremembe narta v proizvodnji. Tako je sklenjena zanka med nartovanjem proizvodnje in fizino proizvodnjo. Zgornje trditve veljajo za
vse kosovne sisteme, v maloserijskih kosovnih proizvodnjah, kjer se proizvajajo tudi unikati, pa se pojavljajo še teave s podatki zaradi majhne
ponovljivosti. Za uinkovito izrabo vseh proizvodnih virov, to je strojev,
ljudi in delovnih priprav, je treba uvesti natanno nartovanje in razporejanje ter seveda sprotno spremljanje stanja v proizvodnji.
COMU sestavlja ve gradnikov (Slika 2), ki so med seboj povezani in se
dopolnjujejo. Pri postavitvi sistema ni nujno, da se uporabi vse gradnike
– uporabi se le tiste, ki so potrebni za rešitev zahtev v neki proizvodnji,
kasneje pa se lahko doda nove funkcionalnosti. Sistem COMU sestavljajo naslednji osnovni sklopi:
• nartovanje proizvodnje in razporejanje,
• zajemanje podatkov iz proizvodnje in spremljanje proizvodnje,
• orodja CAD/CAM za uinkovito delo na CNC-strojih,
• obvladovanje orodij in delovnih priprav.

sprejme dodatna naroila. Program nartuje na podlagi omejenih zmogljivosti, na podlagi vseh
razpololjivih virov za proizvodnjo in na podlagi podatkov, ki jih
prejema iz proizvodnje o opravljenih urah in izdelanih kosih. Pri
posredovanju informacij v proizvodnjo omogoa tudi delo brez
zmanjšanega obsega papirne dokumentacije ali pa z njim. Uporabniški vmesnik je nastavljiv, tako da lahko uporabnik hkrati na
ekranu opazuje tiste kombinacije
podatkov, ki ga trenutno zanimajo. Pogosto je zanimiv hkraten pogled na asovni razpored operaciji
za skupino delovnih nalogov in
obremenjenost izbranega stroja
(slika 3).

Zajemanje podatkov
Zajemanje podatkov iz proizvodnje poteka preko terminalov in neposredno s strojev. Pomembno je,
da ti podatki sproti prihajajo iz
proizvodnje, da ima uporabnik
vpogled v dejansko stanje v proizvodnji, ker se samo tako lahko
dobro odloa. Z uporabo grafinih
terminalov obutljivih na dotik
delavci enostavno in hitro posredujejo v sistem zapise o dogodkih,
ki so pomembni za spremljanje
proizvodnje. Direktno s strojev,
brez posredovanja delavca, se zbirajo predvsem podatki o delovanju stroja. Od vrste delovnega mesta je odvisno ali se zbirajo podatki s pomojo terminala, direktno s
stroja ali na oba naina.

Orodja CAD/CAM
Slika 2 - Gradniki, ki sestavljajo proizvodni informacijski sistem
COMU

Nartovanje in razporejanje
Nartovanje in razporejanje je ena kljunih funkcij pri maloserijski
proizvodnji. Vedeti, kdaj bo izdelan posamezen sklop, podsestav, izdelek
ali skupina izdelkov v elenih koliinah, s pritiskom na gumb je danes
nujnost za uspešno poslovanje. Programska oprema v sklopu COMU
nudi zelo mono orodje za nartovanje in razporejanje delovnih nalogov
v proizvodnji, uporabniku nudi monost simuliranja, kaj se zgodi, e
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Orodja CAD/CAM pomagajo poveati uinkovitost opreme v proizvodnji, pomagajo pri pripravi
optimalnih programov za izbrani
stroj glede na razpololjiva orodja
ter delovne priprave. Jedro gradnika je modularni program ProfiCAM, ki med drugim omogoa
grafino simulacijo delovnega postopka skupaj z vpenjalnimi pripravami namešenimi na virtualni stroj.

PROIZVODNA INFORMATIKA - COMU informacijski sistem za orodjarje

Slika 3 - Orodje za
planiranje

Obvladovanje orodij in
delovnih priprav
Obvladovanje orodij in delovnih priprav (vpenjal, dral itn.) je v maloserijskih in unikatnih proizvodnjah zelo pomembno. Pomembno je
imeti na enem mestu zbrane vse podatke o geometriji, dimenzijah, lastnostih orodij in delovnih pripravah, pa tudi njihovo trenutno stanje
(število obratovalnih ur, število brušenj itn.). Gradniki omogoajo še
obvladovanje lokacije, kjer so ta orodja in delovne priprave, pa tudi
upravljanje z avtomatiziranimi skladišnimi omarami za orodja.
Velika prednost pri COMU je ta, da so gradniki povezani in skupaj
tvorijo uinkovit proizvodni informacijski sistem za kosovno proizvodnjo. Sistem COMU ima v Evropi ve kot 4000 namestitev v razlinih
obsegih. Zasnovan je tako, da se nadgrajuje v skladu z rastjo uporabnikov in njihovimi potrebami po dodatnih funkcionalnostih, vsak gradnik pa lahko deluje tudi samostojno, tako da lahko celovit sistem gradimo postopoma in hkrati zasledujemo konni cilj – integriran proizvodni informacijski sistem.
A

Obiščite
prenovljene
spletne strani

www.hydra-co.si
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EXPRESS NOVICE - Zanesljiv dokumentni sistem z večopravilnimi napravami

EDAC z
Lexmarkovimi
rešitvami
Informacije: Tim Fitzpatrick, tfitzpat@lexmark.com

D

ružba EDAC, ki velja za enega vodilnih industrijskih ponudnikov
dokumentnih rešitev, je izbrala korporacijo Lexmark International
za ekskluzivnega dobavitelja laserskih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav svojim strankam.
EDAC se trenutno osredotoa na
ponujanje rešitev optinega zajema dokumentov za stranke, ki z
veine prihajajo iz vladnih in
industrijskih okolij. Z dodajanjem
Lexmarkovih izdelkov bo EDAC
svojim odjemalcem ponudil robustne in zanesljive dokumentne sis-

teme, ki se enostavno in uinkovito integrirajo v obstojee sistemske procese. Dodatna prednost
uporabe Lexmarkovih veopravilnih naprav je veje znianje operativnih stroškov in poveana produktivnost, saj bodo poslovni
uporabniki uporabljali le eno napravo za tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje dokumentov.
Kot certificiran ponudnik Lexmarkovih rešitev bo EDAC prodajal
tudi programski paket Lexmark
Document Solutions Suite (LDSS).
LDSS omogoa uporabo prilagojenih aplikacij za poenostavljanje
AVTOMATIKA 75/2007

zahtevnih delovnih procesov. Z
uporabo LDSS in Lexmarkovih
multifunkcijskih naprav lahko
EDAC-ove stranke sedaj enostavno
skenirajo stare in nove dokumente, jih hitro in uinkovito pretvorijo v elektronsko obliko in izdelajo ve razlinih arhivov. Podprto je tudi spreminjanje formatov, zato je
izdelava enotnega arhiva toliko laja, asovni prihranki pa ogromni.
»Lexmark se osredotoa na razumevanje temeljnih izzivov svojih
strank, zato razvija
inovativne tehnologije,
ki so kos tem izzivom. Z vpeljavo
njihovih rešitev smo še nadgradili
našo ponudbo, zdaj strankam lahko ponudimo še bistveno ve,« je
povedala Ann Blevins, predsednica
in izvršna direktorica EDAC.

»Lexmark ponuja vrhunske izdelke, s katerimi bo EDAC še izboljšal svoje rešitve. Uporabniki
vidijo vrsto prednosti v naših veopravilnih napravah in njihovem
delovanju,« je dodal Marty Canning, Lexmarkov podpredsednik
in vodja oddela za tiskalniške rešitve in storitve.
A

ROBOTIKA - Poročilo z RAAD 2007

...nadaljevanje s strani 18.

Robotec-ove robotske roke na delu

Robotics in nekatere trende za blinjo prihodnost. ABB
Robotics je eden vodilnih porizvajalcev na tem podroju e
od leta 1974, ko so predstavili svojega prvega komercialnega robota.
Dr. Marko Munih z Ljubljanske Univerze je orisal osnove
uporabe robotov pri rehabilitacijski vadbi, kjer lahko s
pridom dopolnijo klasino terapijo. Tu lahko robotsko
roko krmilimo tako, da se inteligento bodisi vdaja ali pa
nasprotuje pritisku loveka in mu tako omogoa haptien
nadzor. Energijski pretok med lovekom in strojem se tu
lahko spreminja na inteligenten nain in oblikuje asistivne,
resistivne in perturbacijske interakcije. Z uporabo virtualne realnostise lahko izognemo dolgoasnemu ponavljanju istega giba v neskonnost. eprav mnoge terapije zahtevajo ponavljanje natanno doloenih gibov, lahko z uporabo nadzorovane psevdonakljune generacije še vedno
doseemo zastavljene cilje brez utrudljivega dolgoasenja
pacienta.

Mali robotek - nogometaš

Dr. Rudiger Dilmann (University of Karlsruhe, Nemija) je
predstavil novi pristop k uenju humanoidnih robotov od
ljudi skozi multimodalno opazovanje. Humanoidni roboti
so zasnovani za interakcijo s lovekom in izmenjavo podatkov tudi skozi pogovor, skozi katerega lahko robot
npr. postavi vprašanje ali prejme ukaz, ki ga izvrši. Tovrstni roboti ponavadi stremijo k podanemu cilju, vendar
morajo tudi upoštevati nepredvidene spremembe okolišin
in motnje in se odzvati na inteligenten nain.
A
AVTOMATIKA 75/2007
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Sejem elektronike 2008
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001 Ljubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.: +386/01/300 26 00
fax: +386/01/300 26 49
http: //www.gr-sejem.si

PRIJAVA
Sejem:

SEJEM ELEKTRONIKE 2008

Termin sejma:

18. – 20. marec 2008

Rok prijave:

15. december 2007

1/ Podatki o razstavljavcu
Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj

Ulica, hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Internet domača stran

Kraj in enota banke

Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe

Telefon kontaktne osebe

Identiﬁkacijska številka DDV

Davčni zavezanec (obkroži)

Klasiﬁkacija razstavljavca (obkrožite)

proizvajalec

uvoznik

DA
trgovec

NE
založba

društvo

drugo

2/ Tekst za obvezni vpis v katalog
A/ Razstavni program (naštejte razstavne predmete - največ 30 besed)

B/ Razstavni program po dejavnostih (izpolnite po priloženem “Razstavnem programu po dejavnostih”)

Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:
Podjetje

Kraj

Država

Razstavni predmeti

Novosti, ki jih boste predstavili na prireditvi:

3/ Naročamo notranji neopremljen prostor:

6/ Cene:

m2

1 m2 notranjega prostora v nizu (1 stranica odprta)
1 m2 notranjega kotnega prostora (2 stranici odprti)
1 m2 notranjega čelnega ali otočnega prostora
(3 ali 4 stranice odprte)
1 m2 zunanjega prostora
obvezni vpis v katalog
prijavnina za sejem

______________
prostora v nizu (1 stranica odprta)
______________ m2 kotnega prostora (2 stranici odprti)
______________ m2 čelnega prostora oz. otočnega prostora
(3 ali 4 stranice odprte)
4/ Naročamo ____________ m2 zunanjega prostora
5/ Naročamo ____________ kom poslovnih kuponov
(za unovčen kupon vam zaračunamo 4 EUR /958,56 SIT, DDV je vključen)

70,00 EUR / 16.774,80 SIT
75,00 EUR / 17.973,00 SIT
85,00 EUR
50,00 EUR
115,00 EUR
115,00 EUR

/
/
/
/

20.369,40 SIT
11.982,00 SIT
27.558,60 SIT
27.558,60 SIT

V cene ni vštet DDV, ki ga plača razstavljavec. Za preračun smo uporabili tečaj zamenjave 1EUR = 239,640 SIT. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a)
7/ Potrjujemo na hrbtni strani te prijave navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave. Naročilnica in
dodatek k prijavi - tehnični priključki in oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo prireditelj prejme potrjeno s strani
razstavljavca.
8/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008

Pogoji razstavljanja
1. Splošna določila
a) Prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo v navedenem
prijavnem roku dostavi prireditelju na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe podjetja niso veljavne.
c) Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna.
č) Prijav s pridržki ali predlogi za spremembe pogojev prireditelj ne bo upošteval in
sprejel.
d) Pogoji razstavljanja, določeni v prijavi, naročilnici in dodatku k prijavi, veljajo za vse
prireditve (sejme, razstave in drugo).
e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na prvi strani te prijave. Navedba
podatka o razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi.
Razstavljavec sme razstavljati le prijavljen razstavni program.
f ) Prireditelj si pridružuje izključno pravico do odločanja o sprejemu ponudb (prijav).
Prireditelj prijav, prejetih po izteku roka, ni dolžan upoštevati.
g) Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči, je 6 m2 neopremljenega
notranjega prostora in 6 m2 neopremljenega zunanjega razstavnega prostora.
2. Dodelitev razstavnega prostora
Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni izdelki in
storitve ustrezajo programu prireditve. Trgovski zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo
izdelke podjetij, ki jih zastopajo. O pripustitvi razstavljavca na prireditev in o dodelitvi
razstavnega prostora odloča prireditelj, ki razporeja razstavni prostor v korist prireditve.
Prireditelj lahko zaradi optimizacije razstavnih površin dodeli prostor z manj odprtimi
stranicami kot ga je naročil razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico dodeliti do
približno 30 % razstavnega prostora manj oziroma 10 % več.
Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj.
Prireditelj lahko premesti ali zapre tudi vhode in izhode iz dvoran in po potrebi opravi
tudi druge spremembe razstavnega prostora. Če prireditelj razstavljavcu po sprejemu
njegove prijave iz kakršnega koli razloga ne more dodeliti razstavnega prostora, ima
razstavljavec pravico do vračila že plačanega zneska.
3. Odpoved prijave
Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo samo s pisno izjavo. V tem primeru je
dolžan plačati:
- 40 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove več kot 30 dni pred
pričetkom prireditve,
- 100 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove manj kot 30 dni pred
pričetkom prireditve.
4. Prijavnina, obvezni vpis v sejemski katalog
Vsak razstavljavec je dolžan plačati prijavnino za sejem in obvezni vpis v katalog.
Podatki so v katalogu objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku.
Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis v katalog najkasneje 45 dni pred
začetkom prireditve. Če razstavljavec dostavi prireditelju podatke manj kot 45 dni pred
začetkom prireditve oziroma jih ne dostavi, bodo v katalogu objavljeni le osnovni
podatki (generalije) o razstavljavcu. Prireditelj si pridržuje pravico, da vsebino vpisa
v sejemski katalog ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne
napake.
5. Plačilo
Razstavljavec se obveže plačati razstavni prostor, prijavnino za prireditev in obvezno
vpis v katalog prireditve po cenah, ki so dogovorjene in navedene v tej prijavi.
DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec.
Po dostavi podpisane prijave prireditelju razstavljavec prejme predračun, ki ga mora
v celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna
je pogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje
izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo. V primeru zamude roka plačila lahko
prireditelj zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti.
Razstavljavec lahko ugovarja računu pisno v 8 dneh po izstavitvi računa.
Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati
v roku in na način, ki je določen s to prijavo.
6. Potrditev dodelitve razstavnega prostora
Po prejemu plačila na podlagi izstavljenega predračuna, prireditelj izstavi račun za
predplačilo in s tem potrdi dodelitev razstavnega prostora.
7. Preklic dodelitve prostora
Prireditelj ima pravico zavrniti prijavo oziroma razveljaviti izdano potrdilo iz točke 6 te
prijave zlasti v primerih:
1. če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem
postopku,
2. če ima prireditelj do razstavljavca odprte terjatve iz preteklosti,
3. če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo temi prireditve,
4. če razstavljavec ne dostavi dokumentov (točka 14) na zahtevo prireditelja,
5. če prijavo prejme po poteku prijavnega roka.
8. Termin in kraj prireditve
Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti,
razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.
9. Tehnični pogoji
Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme
svojih razstavnih prostorov, ki jih mora prireditelj potrditi pred začetkom montaže.
Višina razstavnega prostora je lahko največ 250 cm. Za višji razstavni prostor je
potrebno pisno dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega
prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora.

10. Stalne vstopnice za razstavljavce
Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na razstavnem
prostoru brezplačne stalne vstopnice za razstavljavce. Stalne vstopnice imajo sliko in
ime uporabnika in niso prenosljive.
Pri nepravilnem ravnanju s stalnimi vstopnicami za razstavljavce si prireditelj pridržuje
pravico do njihovega odvzema.
Razstavljavcu pripadata ob prijavi na prireditev dve stalni vstopnici ter za vsakih 10
m2 razstavnega prostora po ena, vendar skupaj največ 10. Če razstavljavec potrebuje
večje število stalnih vstopnic, jih lahko dokupi po ceniku, ki je objavljen v »Navodilih
za razstavljavce«.
11. Montaža, demontaža
Montaža in demontaža morata biti predhodno registrirani. Roke za montažo in
demontažo, ki so napisani v »Navodilih za razstavljavce«, je potrebno dosledno
upoštevati.
Pri prekoračitvi termina za demontažo je prireditelj upravičen pospraviti razstavni
prostor in nastale stroške ter tveganje prenesti na razstavljavca. Po končani demontaži
mora razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal, vrniti v prvotno stanje. V
nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso nastalo škodo.
Pri postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v času montaže, prireditve in
demontaže mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec predvsem upoštevati in
ravnati v skladu:
- s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- s požarnovarnostnimi predpisi,
- s splošnimi pogoji dela na sejmišču (objavljenimi na spletni strani prireditelja),
- z »Navodili za razstavljavce«, ki jih prejme ob dodelitvi razstavnega prostora.
Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme odstraniti razstavnih predmetov
(eksponatov) z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno
zapustiti samo na podlagi pisnega dovoljenja prireditelja.
12. Jamstvo in zavarovanje
a) Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari
razstavljavca oziroma njegovega izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo),
njunega osebja in tretjih oseb kakor tudi ne za poškodbe razstavljavca oziroma
njegovega izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja,
toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.
Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in
poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja razstavljavca oziroma njegovega
izvajalca na razstavnem prostoru oziroma sejmišču.
Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje
stroške.
b) Razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo
povzroči prireditelju in/ali tretji osebi na razstavnem prostoru oziroma sejmišču on
sam ali njegovo osebje.
c) Prireditelj ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in
parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi
izvajalci.
d) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora
oziroma njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve si prireditelj pridržuje pravico
dodatno zaračunati razstavljavcu 100 % cene dodeljenega razstavnega oziroma
oglaševalskega prostora.
13. Predstavitve
Razstavljavec mora najkasneje 8 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti
prireditelja, ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru kakršnekoli prireditve
(npr. glasbeni nastop).
Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati
predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oziroma
kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na
dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca.
14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti
Prireditelj ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od
razstavljavca zahteva predložitev:
- Obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odločbo pristojnega organa, da so
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.
- Ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če
bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe,
degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko
dejavnost.
- Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.
Prireditelj ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi tudi, če le ta
ne dostavi zahtevanih dokumentov.
15. Fotograﬁranje in risanje
Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotograﬁrati,
narisati ali posneti na ﬁlmski oziroma video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe
ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih
pravic. Brez odobritve prireditelja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotograﬁrati ali
narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je le lasten razstavni prostor.
16. Čiščenje razstavnega prostora
Prireditelj skrbi za čiščenje sejmišča in hodnikov (hojnic) v dvoranah. Čiščenje
razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca; po naročilu pa ga na stroške
razstavljavca lahko prevzame prireditelj.
17. Sodišče
Prireditelj in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne
bi prišlo, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
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NAROČILNICA IN DODATEK K PRIJAVI –
TEHNIČNI PRIKLJUČKI IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA
Sejem:

SEJEM ELEKTRONIKE 2008

Termin sejma:

18. - 20. marec 2008

Rok naročila:

1. februar 2008

1/ Podatki o razstavljavcu
Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj

Ulica, hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Internet domača stran

Kraj in enota banke

Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe

Telefon kontaktne osebe

Identiﬁkacijska številka DDV

Davčni zavezanec (obkroži)

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro konektor)
1,5kW, 220V/10A
75,00 EUR / 17.973,00 SIT / kos ______ kos

DA

NE

Priključek za vodo in oprema kuhinje
Priključek za vodo - prvi
65,00 EUR / 15.576,60 SIT / kos _______ kos

3kW, 220V/16A

105,00 EUR / 25.162,20 SIT / kos ______ kos

Priključek za vodo - dodatni

45,00 EUR / 10.783,80 SIT / kos _______ kos

5kW, 220/380V/3x10A

115,00 EUR / 27.558,60 SIT / kos ______ kos

Pomivalno korito

27,30 EUR / 6.542,17 SIT / kos _______ kos

5-10kW, 220/380V/3x16A

125,00 EUR / 29.955,00 SIT / kos ______ kos

Bojler 10 l

16,40 EUR / 3.930,10 SIT / kos _______ kos

10-15kW,220/380V/3x20A

140,00 EUR / 33.549,60 SIT / kos ______ kos

Mini kuhinja

98,30 EUR / 23.556,61 SIT / kos _______ kos

15-20kW, 220/380V/3x25A

165,00 EUR / 39.540,60 SIT / kos ______ kos

Hladilnik 120 I

49,20 EUR / 11.790,29 SIT / kos _______ kos

20-30kW, 220/380V/3x35A

210,00 EUR / 50.324,40 SIT / kos ______ kos

30-40kW, 220/380V

250,00 EUR / 59.910,00 SIT / kos ______ kos

Telefonski priključek
Direktna linija

105,00 EUR / 25.162,20 SIT / kos _______ kos

Nočni tok (za hladilne naprave) - vpišite moč kW

ISDN-BRA linija

150,00 EUR / 35.946,00 SIT / kos _______ kos

______________________________ (75 % osnovne cene) ____________ kos

WiFi - brezžična linija

50,00 EUR / 11.982,00 SIT / kos _______ kos

Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.
Za priključke večjih moči, najem električnih omar ipd., se obrnite na vodstvo
sejemske prireditve.

Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu sejma po
ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.

Podatki o izvajalcu električne instalacije znotraj razstavnega prostora – postavljavcu (naziv podjetja in odgovorna oseba)

Ureditev razstavnega prostora (standardna oprema R8-belo) – PROSIMO, OZNAČITE NAROČENO
F

I. 25 EUR /5.991,00 SIT/m2 – ureditev vsebuje: talno oblogo Heuga, predelne stene (v = 250 cm), pult 100 x 50 cm (1 kos)

F

II. 30 EUR /7.189,20 SIT/m2 – ureditev vsebuje: poleg opreme, vključene v različici I., ureditev vsebuje še opremo po normativu (glejte zadnjo stran)

F

III. _____________ EUR /SIT/m2 – ureditev po posebnih zahtevah, glede na posamezno ponudbo

Posamični elementi opreme
Količina

Element

Enota EUR

Element

Enota EUR

Talna obloga – Heuga

m2

4,30

1.030,45

SIT

Količina

Stol, oblazinjen

kos

7,60

1.821,26

SIT

Predelna stena

tm

20,70

4.960,55

Stol, usnjen

kos

10,90

2.612,08

Vrata, navadna

kos

27,30

6.542,17

Stol, barski

kos

9,80

2.348,47

Pult 100 x 50 cm

kos

21,90

5.248,12

Miza, 80 x 80 cm

kos

13,10

3.139,28

Podest 100 x 50 cm

kos

24,00

5.751,36

Miza, okrogla, premer 80 cm

kos

13,10

3.139,28

Vitrina, nizka 100 x 50 cm

kos

39,30

9.417,85

Miza, 120 x 60 cm

kos

13,10

3.139,28

Vitrina, visoka 100 x 50 cm

kos

45,90 10.999,48

Reﬂektor z močjo 200 W

kos

16,40

3.930,10

Za naročilo samostojnih ali dodatnih elementov opreme, ki tu niso navedeni (podesti, pulti, vitrine...), ali za celovito ponudbo načrtovanja in izvedbe opreme vašega
sejemskega prostora po meri, se obrnite na vodstvo sejemske prireditve.
V cene ni vštet DDV, ki ga plača razstavljavec. Za preračun smo uporabili tečaj zamenjave (1EUR = 239,640 SIT). Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z
uporabo klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).
Potrjujemo storitvene pogoje s hrbtne strani te naročilnice in jih nepreklicno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave.
Prosimo vas, da vse rubrike izpolnite pravilno, v skladu z zakonom o DDV.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008
Normativ opreme za ureditev razstavnega prostora – varianta II
do 12 m2

13-24 m2

25-40 m2

41-60 m2

nad 60 m2

Prostor za skladišče

do 2m2

do 6m2

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

Vrata

da

da

da

da

da

Miza

1

1

2

3

4

Stol

4

4

8

12

16

Nizka omarica

1

1

2

2

3

Obešalnik, koš

1

1

1

2

2

Pult

1

2

2

3

4

Podest

1

1

2

4

6

Vitrina

ne

1

2

4

5

Možni načini priklopa elektrike po dvoranah
Prizidek dvorane A (Kupola), avla dvorane A (Kupola), prehod A (Kupola) - A2 (Kocka), dvorana E (Jurček):
Euro vtičnice: enofazne 16 A in trifazne 16 A, do 15 kW
Dvorana A (Kupola):
Euro vtičnice 32 A
Dvorana A2 (Kocka) in dvorana C (Steklena):
Euro vtičnice 16-63 A
Dvorana B (Marmorna):
Euro vtičnice 10-63 A
Tehnična služba uredi dovod – električni vodnik, od razdelilnega mesta v hali do razstavljavčevega razstavnega prostora.
Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali pa jo naroči pri GR).
V primeru posebnih zahtev (npr. močnejši priključki) je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo (vezalne sheme ipd.).
Izvajalec električne instalacije na razstavnem prostoru (razstavljavec sam ali pooblaščeno podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo z GR) mora z izjavo potrditi, da so bili pri izvajanju
del upoštevani ustrezni tehnični predpisi, standardi in normativi.
Izvajalec električne instalacije na razstavnem prostoru mora obvezno poskrbeti za ozemljitev kovinskih delov konstrukcije.

Pogoji uporabe tehničnih priključkov in opreme razstavnega prostora
1. Naročilo – naročilnica
Razstavljavec – naročnik naroči storitve s pravilno in v celoti izpolnjeno
naročilnico.
Razstavljavec – naročnik mora naročilo predati izvajalcu najkasneje 21 dni pred
pričetkom prireditve oziroma v predpisanem roku prijave.
Razstavljavec – naročnik s potrditvijo naročilnice nepreklicno naroča storitve in
pristaja na pogoje izvajalca.
Naročilo je za razstavljavca – naročnika zavezujoč in nepreklicen dodatek k
prijavi.
Naročil s pridržki izvajalec ne upošteva.
2.
Z naročilom se razstavljavec – naročnik zavezuje k plačilu storitev, ki jih je
označil na naročilnici, po veljavnem ceniku storitev in pogojih izvajalca.
3.
Pogoj za izvedbo naročila je pravilno in v celoti izpolnjena naročilnica.
4.
Izvajalec si pridržuje pravico do izbire materiala in opreme za izvedbo naročila,
razen če je drugače dogovorjeno.
5. Odpoved naročila
V primeru odpovedi naročila več kot 7 dni pred začetkom prireditve, pripada
izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 15 % vrednosti naročila. Če je odpoved
podana manj kot 7 dni pred prireditvijo, je višina odpovedne pristojbine 50 %
vrednosti naročila. V obeh primerih je odpovedna pristojbina dogovorjeno
pavšalno nadomestilo za škodo izvajalca.
6. Pogoji plačila
Razstavljavec – naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v celoti poravnati
do roka, ki je na njem naveden. To plačilo je tudi pogoj za izvedbo naročila.
Po opravljeni storitvi oziroma zaključku prireditve izvajalec izstavi razstavljavcu
– naročniku račun.
Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravočasna plačila zaračuna pripadajoče
zakonite zamudne obresti.
Ugovor zoper izdani račun mora biti podan v osmih dneh od izstavitve računa.
Če razstavljavec – naročnik ugovarja samo za del računa, mora nesporni del
računa poravnati v dogovorjenem roku.
7. Preklic naročila
Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v naslednjih primerih:
• če razstavljavec – naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti
• če ima razstavljavec – naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca iz
preteklosti
• če so zahteve razstavljavca – naročnika v nasprotju s splošnimi pogoji dela
na sejmišču.

8. Višja sila
V primeru, da prireditev odpade zaradi višje sile, izvajalcu pripada za že
izvedeno naročilo 50 % dogovorjene vrednosti naročila.
9. Tehnični pogoji
Razstavljavec – naročnik mora pravočasno (do roka naročila, ki je naveden
v glavi te naročilnice) pisno (e-pošta, faks, pošta) posredovati vse tehnične
zahteve za izvedbo razstavnega prostora ali pripravo tehničnih priključkov.
Pri naročilih je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področij požarne
varnosti, varstva pri delu in splošnih pogojev dela na sejmišču.
10. Prevzemni pogoji
Prevzem izvedenega naročila opravita razstavljavec – naročnik in predstavnik
izvajalca najkasneje
• 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor,
• 2 uri pred prireditvijo za elektro, TT in vodovodne priključke,
• do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve, ki niso bile naročene v
roku.
Razstavljavec – naročnik, ki v navedenem roku ne prevzame opravljenega
naročila, ni upravičen do reklamacije na opravljeno storitev.
11. Jamstvo in zavarovanje
a) Razstavljavec – naročnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za
vsako nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost.
b) Za napačna naročila (obrazci) izvajalec ne prevzame nobene odgovornosti.
Izvajalec bo zaračunal vse popravke in dodatne posege, ki so posledica
spremembe naročila.
c) Posegi v konstrukcije, napeljavo ali opremo brez vednosti izvajalca niso
dovoljeni.
d) Razstavljavec – naročnik ne sme oddati razstavnega prostora, napeljav,
najete opreme ali materiala tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec
pridržuje pravico zaračunati pogodbeno kazen v obliki 50-odstotnega
dodatka na vrednost naročila po tej naročilnici.
12.
Razstavljavec – naročnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
13.
Izvajalec se obveže predati v uporabo očiščen razstavni prostor in opremo.
14.
Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama je pristojno
Okrožno sodišče v Ljubljani.
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RAZSTAVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH
1. PROFESIONALNA ELEKTRONIKA
1.1. Avtomatizacija
1.2. Krmilna in regulacijska tehnika
1.3. Industrijska elektronika
1.4. Močnostna elektronika
1.5. Nuklearna elektronika
1.6. Medicinska elektronika
1.7. Merilna in preizkuševalna elektronika
1.8. Profesionalna avdio in video tehnika
1.9. Avtomobilska elektronika
1.10. Profesionalna elektronika - ostalo
2. TELEKOMUNIKACIJE
2.1. Naprave za komutacijo
2.2. Naprave za žični prenos informacij
2.3. naprave za brezžični prenos info. Wi-ﬁ, Wi-max
2.4. Telekomunikacijske storitve
2.5. Antene za telekomunikacije
2.6. Telekomunikacije - ostalo
3. RADIODIFUZIJA
3.1. Oddajniki in pretvorniki
3.2. Antene in antenske naprave za difuzijo
3.3. Naprave za satelitske prenose
3.4. Kabelska distribucija signalov
3.5. Oprema za proizvodnjo radiodifuznih programov
3.6. Radiodifuzija - ostalo
4. KOMPONENTE, FUNK. ENOTE IN MATERIALI
4.1. Polprevodniki, integrirana vezja
4.2. Mikroelektronika
4.3. Pasivni sestavni deli in enote
4.4. Funkcijske enote
4.5. Elektromehanski sestavni deli
4.6. Stikala in pretikala
4.7. Spojni elementi
4.8. Releji
4.9. Sestavni deli za elektroakustiko
4.10. Sestavni deli za močnostno elektroniko
4.11. Senzorji za zajemanje ﬁzikalnih lastnosti
4.12. Materiali za proizvodnjo sestavnih delov
4.13. Viri električne energije
4.14. Žice in kabli
4.15. Komponente, funk. Enote in materiali - ostalo
5. MEHATRONIKA IN ROBOTIKA
5.1. Roboti
5.2. Sestavni deli za robotiko

5.3. Programska oprema
5.4. Mehatronika - ostalo
6. INTERNET
6.1. Internetne storitve
6.2. Ponudniki storitev
6.3. e-tehnologije
6.4. Internet in zabava
6.5. Mobilniki
6.6. Spletne trgovine
6.7. Internet - ostalo
7. MULTI MEDIJI
7.1. Studijska oprema
7.2. Digitalni radio, televizija
7.3. Video, HD DVD
7.4. Digitalne in IP kamere, fotoaparati
7.5. Digitalna fotograﬁja
7.6. Multi mediji - ostalo
8. POSLOVNA ELEKTRONIKA
8.1. Moderna pisarna
8.2. Pametni dom
8.3. Sodobno poslovanje
8.4. Poslovna elektronika - ostalo
9. RAČUNALNIŠTVO
9.1. Računalniška oprema
9.2. Računalniška programska oprema
9.3. Mrežni strežniki
9.4. Mrežna stikalna oprema
9.5. Večnamenske naprave
9.6. Delovne postaje
9.7. Periferne enote
9.8. Računalništvo - ostalo
10. VARNOSTNE IN NAPRAVE ZA ZAŠČITO
10.1. Video nadzor
10.2. Zaščitni in varovalni sistemi
10.3. Senzorji in tipala
10.4. Oprema za varovanje
10.5. Varnostne in naprave za zaščito - ostalo
11. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA
11.1. Strokovna literatura, revije, založbe
11.2. Raziskave, razvoj, inovacije
11.3. Storitve, inženiring in literatura -ostalo
12. ZDRUŽENJA IN USTANOVE
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EPLAN Electric P8

Novi trendi in metode
v elektro projektiranju
Avtor: Dario Novak, ing.el., EXOR ETI d.o.o.

PLAN Electric P8 je doživel svetovno premiero na sejmu Hannover Messe Industrie 2006. Leto dni
kasneje to je 26.04.2007 je bil predstavljen tudi na slovenskem tržišču. Program predstavlja novo
dimenzijo E-CAE orodja, ki je v popolnosti fokusirano na grafično - objektni inženiring. Ta nova
metoda omogoča fleksibilen način projektiranja s praktičnimi in dolgo pričakovanimi rešitvami.

E

I UVOD
Pri izdelavi projekta je potrebno avtomatizirati im
veje število funkcij in opravil, da bi se as izdelave
projekta imbolj skrajšal. Same metode projektiranja so lahko razline v odvisnosti od okolišin, potreb
in asovnih rokov.
EPLAN Electric P8 z novimi metodami in predlogi
bistveno skrajšuje asovni rok izdelave projekta.
Obstaja monost, da se kreirajo predloge
posameznih delov (Preferences Template) in predloge
celotnega projekta (Project Template) na nivoju podjetja ali za posamezne kupce. Na ta nain se sam
postopek projektiranja standardizira, projektiranje
se bistveno poenostavi in pospeši.
Delovno okolje, ukazni meniji in kratice se lahko
zelo enostavno nastavljajo in shranjujejo glede na
individualne potrebe projektantov ali specifine
potrebe v doloenih delovnih fazah, kar dodatno
pospešuje izdelavo dokumentacije. Vse te nastavitve
je mogoe izmenjati s katerim koli drugim projektantom.
Vsa rutinska opravila se lahko prilagodijo in avtomatizirajo z velikim številom parametrov, kratic,
ukaznih menijev in „skript“ ki so zelo intuitivne in
pripravljene za uporabo brez posebnega osvajanja
specifinih znanj programiranja.
Z Izdelavo „podlog“ v obliki inteligentnih variabilnih
makrojev in predefiniranih tablic se lahko dosee
visok nivo avtomatizacije, ki omogoa hitre spremembe in standardizacijo dokumentacije.
AVTOMATIKA 75/2007

Nova generacija EPLAN Electric P8 omogoa popolno
fleksibilnost v projektiranju in ineniringu.

II PRIPRAVA PODLOG
Z namenom pospeševanja postopka projektiranja, je
med pripravo projekta priporoljivo izdelati projektne podloge.
Po nastavitvi uporabniškega vmesnika in parametrov programa je ena od pomembnejših nalog priprava odgovarjajoih baz podatkov naprav in komponent razliinih proizvajalcev.
Baze podatkov naprav in komponent vsebujejo standardne kataloške podatke, kot so podatki o cenah za
oddelek nabave ali konstrukcijske in mehanske podatke za izdelavo omar.
Enostavno dopolnjevanje baze omogoa veliko število proizvajalcev ki posebno za EPLAN ponujajo svoje
kataloge na CD-ju ali direktno na svojih WEB straneh v obliki datotek za direktno branje. Omogoena
je tudi enostavna komunikacija z MS Office programi.
Naslednji nivo uporabe zahteva poznavanje izdelave
in uporabo rešitev v obliki makrojev, na osnovi predefiniranih tabel s prerauni. Takšen tip podlog
omogoa standardizacijo rešitev in dela znotraj podjetja ter enostavno iskanje in monost hitrih sprememb.
Izdelava podlog ni predpogoj za kvalitetno projektiranje, ampak lahko pomembno pospeši projektiranje in izdelavo dokumentacije. Kvalitetne podloge vse-
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kakor pripomorejo k standardizaciji postopka projektiranja, kar bi moral biti cilj vsakega podjetja.
III METODE ELEKTRO PROJEKTIRANJA
Nov EPLAN Electric P8 omogoa razline praktine
in enostavne pristope k projektiranju. Poleg standardnih postupkov projektiranja je omogoeno tudi takoimenovano reverzibilno projektiranje. Obstajajo 4
glavni pristopi k projektiranju.

vsakim projektom se izdela seznam elementov/materiala, ki se bo uporabil v projektu, zelo pogosto v
MS Excelu. Do sedaj se je najvekrat prenašalo obstojee podatke v program za projektiranje. EPLAN
Electric P8 ponuja monost, da se seznam direktno
uvozi, ter da se komponente direktno uporabljajo v
fazi projektiranja na objektno – orientirani nain kot
je bilo predhodno razloeno. EPLAN Electric P8 omogoa da se seznam materiala izdela direktno iz kataloga, glede na to da so v bazi podatkov vnešeni vsi
potrebni podatki za nabavo.
S to metodo se s projektiranjem in predefiniranjem
zane e pri popisu opreme, in šele kasneje nadaljuje z risanjem shem iz predefinirane Excel tabele. Program omogoa tudi preverjanje potrošene koliine
elementov. Za vsako prekoraitev planiranih koliin
komponent se generira opozorilo, kar omogoa, da
bodo vse potrebne komponente na razpolago v
trenutku, ko jih potrebujemo.
etrta metoda se zane z DISPOZICIJO ELEMENTOV v elektro omari. Kakor kae praksa, se pogosto
dogaja, da se pred izdelavo shem zaradi razlinih potreb najprej preddefinira dispozicija elementov v
omari. Glede na to, da je program grafino in objektno orientiran, nam tak nain dovoljuje, da se na osnovi izdelane dispozicije elementov preide v fazo
izdelave tokovnih shem na osnovi porabljenih elementov v dispoziciji. Grafino – objektni pristop
omogoa reverzni ineniring.
IV SKUPNA PLATFORMA

Prva metoda je GRAFINA. To je bila do sedaj standardna in najpogostejša metoda. V bazi simbolov se
izbere eljeni simbol, vpišejo se mu zahtevani podatki (oznake…) , na koncu se mu na inteligenten nain
ob preverjanju in predlogu izbere še kataloško število.
Druga metoda je OBJEKTNO – ORIENTIRANA. To je
novejša in bistveno drugana metoda, kjer se ne dela
s simboli na obiajen nain, ampak se projektiranje
in risanje tokovnih shem izvaja s kataloškimi števili
komponent. V pregledniku (navigator-ju) se izbere
eljeno kataloško število/tip, ki se s funkcijo drag&drop prenese na stran sheme, pri emer ga program, ki deluje na podlagi funkcij, pretvori v simbol
s kompletno definiranimi podatki iz baze podatakov.
as izdelave shem se bistveno skrajša, samo projektiranje pa postane enostavnejše. Dovolj je samo poznavanje komponente, ki se jo eli uporabiti, po tem
program naredi vse ostalo.
Tretja metoda se zane z SEZNAMOM KOMPONENT (kosovnico) in je v praksi precej pogosta. Pred

Nova generacija EPLAN Electric P8 bazira na najnovejši „EPLAN tehnološki platformi“. Predvsem na
podroju mehatronike prihaja do pogostih prepletanj
razlinih inenirskih disciplin. Kompleksni sestavi
zahtevajo poleg projektiranja elektrike/elektronike
tudi projektiranje upravljanja s fluidi, mehanike kot
tudi procesnega ineniringa.
Pri skupnem projektiranju so v vsakem posameznem delu pomembni nekateri skupni podatki in povezave med njimi: baze komponent, grafini editor,
pregledovalniki, delo z revizijami, prevajanje v tuje
jezike, administratorske pravice, medpovezave…
Nova „EPLAN platforma“ omogoa, da so vsi skupni podatki na razpolago na enak nain, vendar pa so
odvisno od discipline (elektro, fluidi, mehanika, procesna..) samo posamezni deli uporabniškega vmesnika in pripadajoe funkcije razline. Velika prednost
take platforme in grafino-objektnega ineniringa je,
da se ena in ista komponenta „vidi“ v razlinih disciplinah v razlinem grafinem izgledu.
V primeru, da v doloenem projektu uporabljamo
npr. konni kontakt, je ta kontakt v elektriki signal
na PLC-ju in ima doloen grafini izgled, obenem pa
AVTOMATIKA 75/2007
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je ta isti element tudi kontakt ki „bere“ pozicijo
doloenega cilindra in ima drugaen grafini izgled v
fluidni shemi. Program ve, da je to en in isti kontakt.
Kontakt je mogoe generirati z medpovezavo med
elektriko in fluidom. Obenem je mogoe pridobiti
informacijo o njegovem poloaju.

Prednost take platforme se odraa v izjemno
kratkem asu uenja programske opreme. V
primeru obstojeega znanja EPLAN Electric P8 v podjetju je as prilagoditve in osvajanja znanja za delo z
drugimi komponentami „EPLAN platforme“ kot so
EPLAN Fluid (za fluide), EPLAN Cabinet (za mehansko 2D/3D konstrukcijo omar) ali EPLAN PPE (procesni ineniring), zelo kratko ker je osnova ista, razlikujejo se samo doloene postavke za posamezne
discipline.

IV. ZAKLJUEK
Grafino-objektni ineniring omogoa, da se v pregledovalniku (navigatorju) vseh naprav izbirajo
komponente s pripadajoimi podatki. V odvisnosti
od faze izdelave sheme se uporablja odgovarjajoi
grafini prikaz te komponente. e se izdelujejo blok
ali enopolne sheme program za izbrano komponento prikae njen enopolni izgled. V naslednji fazi se
uporablja tropolni izgled iste komponente. V zadnji
fazi se lahko uporablja izgled komponente na montani ploši ali v samem pogonu. Cel as se dela z
eno komponento v navigatorju, ali z razlinim
prikazom v shemi.
Program in platforma omogoajo da se sprememba
na enem mestu posledino spremeni na vseh
pogledih (enopolni, tropolni, dispozicija…). Na ta
nain so prihranki asa veliki, projektiranje je zelo
fleksibilno, monost napak se zmanjša na minimum
zaradi velikega števila kontrolnih mest. Poleg
najnovejšega IEC 60757 so podprte tudi ostale
potrebe modernega inenirja.
EPLAN Electric P8 – Ineniring brez omejitev!

Ideja „EPLAN platforme“ je, da omogoa svojim
uporabnikom uporabo celovite rešitve za kompleten
ineniring.

Years

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

Razvojne faze:
• koncept, projektiranje, izdelava,
montaža, vzdrževanje,...

electric

P8

EPLAN Electric P8
P - POWER - 100 % prenos podatkov, Install & GO
P - PRODUCTIVITY - Sočasni inženiring širom sveta
P - PERFORMANCE - Masovna obdelava podatkov
P - PROCESS - Grafični ali objektni način dela
P - PROGRESS - Edinstvena modularna “EPLAN platforma“
P - PRECISION - Kvaliteta od prvega koraka
P - PASSION - Kvantni skok, ki postavlja nove standarde
P - PREMIUM - EPLAN Electric P8 – “VEDNO v OSPREDJU”

inženiring za energetiko, transport in industrijo d.o.o.
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Time&Space
v DataLabu varuje
poslovne prostore in
meri delovni čas
zaposlenih
Informacije: Špica International d.o.o.

odjetje DataLab Tehnologije d.d. je eden najuspešnejših slovenskih
razvijalcev poslovnih informacijskih sistemov za majhna in srednja
podjetja, saj njegov ERP-sistem PANTHEON™ uporablja že več kot
1.600 slovenskih podjetij. V letu 2003 je DataLab ustvaril prihodek 1,7 milijarde tolarjev, v razvoj in raziskave pa so vložili 53,9 milijona tolarjev.

P

Glavno podroje DataLabovega
delovanja je razvoj poslovne programske opreme, ki pogostokrat

poteka na delujoih podatkovnih
zbirkah podjetij. Zagotavljanje
va r nosti podatkov, s katerimi
vsakodnevno delajo, je tako za
DataLab kritinega pomena. Ob
vselitvi v nove prostore na Koprski ulici v Ljubljani, kjer imajo danes sedee še štiri podjetja iz njegovega tehnološkega partnerskega programa, je DataLab z namenom visoke stopnje varnosti in
uinkovitega obvladovanja pristopa namestil Špicino rešitev Time&Space.

»Pri vselitvi v nove prostore smo
si hoteli zagotoviti im višjo stopnjo varnosti, saj pogostokrat delamo na ivih podatkih. Time&Space smo izbrali predvsem zato,
ker je Špica International na podroju nadzora pristopa zagotovo
eden najbolj usposobljenih slovenskih ponudnikov,« je dejal
Andrej Mertelj, tehnini direktor
in predsednik nadzornega sveta v
DataLabu.
Za obvladovanje pristopa v DataLabove poslovne prostore je Špica
na vhodnih
vratih namestila registracijski terminal
Špica DOG09 ter pristopne terminale BOX20 za krmiljenje vrat
znotraj poslovnih prostorov. Za
dostop do posameznih prostorov
so uporabljeni brezkontaktni italci identifikacijskih kartic Indala Proximity. Nastavljanje uporabniških profilov in pristopnih
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pravic pa se izvaja v programskem delu rešitve, v
modulu Time&Space Management. Sistem je neposredno povezan z modulom za obraun pla in kadrovsko evidenco v poslovnem informacijskem sistemu PANTHEON™.
»PANTHEON™ in Time&Space smo neposredno
povezali e pred asom, da bi našim strankam ponudili kakovostno rešitev za nadzor pristopa. Time&Space lahko deluje na Microsoftovem podatkovnem streniku, zato je rešitev aktualna tudi za majhna in srednja podjetja, ki poveini uporabljajo Microsoftove podatkovne strenike,« je dodal Mertelj.

V DataLabu so z rešitvijo Time&Space omejili dostop
do streniške sobe, programerskih sob in arhiva, kjer
poleg dokumentacije hranijo tudi licenno programsko opremo.
»Time&Space nam
omogoa uinkovito
nastavljanje uporabniških profilov, tako
za DataLabove zaposlene kot tudi za zaposlene partnerskih
podjetij, ki so v sistemu zavedeni kot lani oddelkov. V primerjavi s prejšnjo aplikacijo omogoa bistveno bolj prijazno uporabo ter enostavnejše
obvladovanje uporabnikov,« je povedala Vanja Varl
Mertelj, vodja marketinga v DataLabu.
DataLab je Time&Space uporabil tudi za zajem delovnega asa, za kar so namestili modula Drsei as
in Plaani as. Time&Space tako DataLabu omogoa
spremljanje gibljivega delovnega asa za zaposlene
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ter delovnega asa po opravljenih urah za študente
in honorarne sodelavce. Neposredna povezava omogoa samodejno ustvarjanje uporabniških raunov v
Time&Spaceu na podlagi podatkov iz kadrovske evidence ter samodejno prenašanje podatkov o opravljenih urah iz rešitve Time&Space v modul za
obraun pla. Skupno je v sistemu 50 uporabnikov,
saj Time&Space poleg DataLaba za spremljanje
delovnega asa uporabljajo tudi vsa štiri partnerska
podjetja, z njim pa upravlja en administrator.
»Izdelka Time&Space ter PANTHEON™ sta popolnoma zdruljiva, kar pomeni, da pridobi
uporabnik PANTHEONA robustno rešitev, s katero poveuje
dodano vrednost svojega ERPsistema. Pri Špici nas je prepriala predvsem kakovost
strojne in programske rešitve,
cenovna ugodnost, njeno znanje na podroju povezovanja sistemov ter profesionalen odnos, ki nam je omogoil izredno tvorno sodelovanje,« je še povedal Moreno Rodman, direktor v
DataLabu

DataLab si je z rešitvijo Time&Space zagotovil visoko
stopnjo varnosti ob odprtih monostih za dodajanje
funkcionalnosti, kot je na primer biometrina identifikacija. Podjetje bo obstojeim in novim strankam
še naprej predstavljajo partnerja, ki poleg razvoja
sodobnih poslovnih rešitev odgovorno skrbi tudi za
njihove kritine podatke.
A
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ATech
Od zajema podatkov do
učinkovitosti delovnega okolja
Informacije: Špica International d.o.o. in ATech d.o.o.

ATechu so v sodelovanju s Špico International zagotovili kakovosten
zajem podatkov, ki je osnova za ustrezno odločanje pri krmiljenju logističnih procesov in vodenju podjetja. Rešitev Time&Space jim je
zagotovila visoko stopnjo varnosti in učinkovito organizacijo delovnih procesov.

V

ATech elektronika iz Baa pri
Materiji je visokotehnološko podjetje za razvoj in proizvodnjo elektronskih komponent, ki svojim
strankam zagotavlja celovite rešitve. Odlinost pri ustvarjanju elektronskih sistemov dosegajo s pomojo sodobnih informacijskih sistemov v organizacijskih in razvojnih postopkih ter z avtomatizacijo proizvodnje.

ATech je leta 2003 osvojil prestini
podjetniški naziv gazela primorsko-notranjske regije za eno najhitreje rastoih podjetij v Sloveniji,
dvakrat pa je bil zanjo tudi nominiran. Kljuni uspeh ATecha je, da
pri procesih v podjetju daje prednost strankam, kar postavlja dobra izhodiša za notranjo organizacijo. Njihov poslovni model je dokaj specifien, kar pomeni, da se v
marsiem razlikujejo od konkurence.

Zajem podatkov je klju
uinkovitega poslovnega
sistema
ATech se je leta 2003 odloil za celovito prenovo poslovnega informacijskega sistema ERP, pri emer
je e pri nartovanju upošteval
problem zajemanja podatkov, ki je
kljunega pomena za uinkovito
delovanje poslovnega sistema in
zanesljivost proizvodnih procesov.
Odloili so se dati prednost
neposrednemu zajemanju podatkov, pri katerem je monost napak skorajda izkljuena. Pri proizvodnji uporabljajo okoli 7000
identifikatorjev, med njimi pa se
jih dejansko samo 1000 razlikuje
tudi fizino. S tolikšno koliino
elementov je bilo klasino papirno
vodenje skladišenja zamudno in
neuinkovito, z informatizacijo pa
so omogoili tudi sledenje materialom skozi celoten proizvodni cikel.
»Pri snovanju sistema ERP smo
sledili naelu, da je kakovostno in
neposredno zajemanje podatkov
kljuno za delovanje celotnega informacijskega sistema. Podjetja se
vse prevekrat odloajo za izjemno
drage poslovne informacijske sisteme, pozabljajo pa na pomen za-

nesljivega in uinkovitega vnosa
podatkov,« je dejal Davor Jakulin,
direktor podjetja ATech.
K sodelovanju pri snovanju rešitve
informatizacije skladišenja so
povabili podjetje Špica International, ki je s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami in strokovnostjo zagotovilo odlino podporo njihovim
nartom. Osnovno izhodiše pri
zasnovi rešitve je bilo takojšnje
zajemanje podatkov in neposredna
brezina povezava z glavno podatkovno zbirko v informacijskem
sistemu GoInfo. Glavni zahtevi integracije mobilnega zajemanja podatkov sta bili zagotavljanje aurnosti in vnašanje v osnovno podatkovno zbirko v realnem asu.
Špica je kot uradni zastopnik podjetij Symbol in Datamax poskrbela
za najsodobnejšo terminalsko opremo za delo s rtno kodo v skladišu. Ves material, ki prispe v
skladiše, je podvren vhodni kontroli doloenih parametrov, nato
pa je razporejen na pakirne enote
in oznaen z nalepko s rtno kodo.
Za tiskanje nalepk uporabljajo zanesljive tiskalnike Datamax, odiAVTOMATIKA 75/2007

35

36

SISTEMI za nadzor pristopa in registracijo delovnega časa - rešitve

tavanje rtne kode pa opravljajo s Symbolovimi
ronimi terminali z integrirano brezino omreno
kartico in italcem rtne kode, ki skladišnim delavcem omogoajo popolno mobilnost in hitro oditavanje ter zbiranje informacij. Postopek izdajanja
blaga v proizvodnjo je tako še hitrejši. V proizvodnji
uporabljajo navadne Symbolove italce rtne kode,
prikljuene na osebne raunalnike. Z njimi zajemajo
tehnološke ase oziroma ase delovne operacije, potrebne za izdelavo enega izdelka, ter spremljajo kakovost procesov. Obenem sledijo tudi pakirnim enotam, ki se v primeru, da niso v celoti porabljene,
shranijo v skladišu proizvodnje ali pa se vrnejo nazaj v glavno skladiše.
V ATechu imajo poseben postopek uvajanja novih
rešitev v proizvodnjo, ki so ga aplicirali tudi v primeru informatizacije skladiša. Preden doloeno rešitev vkljuijo v redno uporabo, jo preskusijo na testni osnovi in preverijo morebitne vzroke za napake.
Rešitev podvrejo analizi monih vrst okvar in njihovih uinkov, imenovani FMEA, ter jo sproti dopolnjujejo. Ko vedo, da rešitev zanesljivo deluje, jo implementirajo v osnovni proizvodni ali logistini proces, tako da dejansko uvajanje rešitve traja nekaj ur.
Pri snovanju rešitve je Špica sodelovala kot svetovalec in dobavitelj opreme, poskrbela je za namestitev infrastrukture, prav tako pa je opravila potrebne
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meritve uinkovitosti in vzpostavitev ustreznih varnostnih protokolov.

»Za ATech je pri uvajanju rešitev bistvenega pomena
uporabnikovo razumevanje, da mu je rešitev v pomo pri njegovem vsakdanjem delu. Pri uvajanju informacijskih rešitev se pogosto sreujemo z odporom, zato je kljuen element implementacije tudi doseganje visoke stopnje motivacije uporabnikov,« pojasnjuje Davor Jakulin. »Tesno sodelovanje z izvajalci, kot je Špica, in poudarjanje zanesljivosti delovanja z uporabo enostavnih in razširjenih komponent
sistema sta razloga, da z novimi rešitvami nimamo
teav.«

SISTEMI za nadzor pristopa in registracijo delovnega časa - rešitve

ATech je pri odloanju za ponudnika rešitve preveril ve virov, vendar
se je odloil za Špico zaradi profesionalnega pristopa, najvišje kakovostne ravni rešitev in odline tehnine podpore v vsakem trenutku.
Zaradi dolgoletnega in uspešnega
sodelovanja imajo tudi kakovostno
podporo dobaviteljev in principalov, ki jih zastopajo, kar je še dodaten razlog za zaupanje.
Bistven napredek, ki so ga v ATechu dosegli z uporabo Symbolovih
ronih terminalov, je zmanjšanje
števila napak pri sprejemanju in
izdaji materiala. Z uvedbo rtne
kode in neposrednega zajemanja
podatkov s pomojo ronih terminalov se je število inventurnih odmikov prepolovilo. S tem so dosegli znatne prihranke ter izboljšali kakovost dela z materiali in
poveali zanesljivost spremljanja
tehnologije v proizvodnji. Zaradi
manjše koliine dela in poenostavitve zajemanja podatkov so
prepolovili tudi število skladišnih
delavcev. Obe racionalizaciji sta
posledica ukinitve papirnega poslovanja v skladišu, saj je edini
papirni dokument, ki ga še uporabljajo, proizvodni delovni nalog.
S kontrolo pristopov do ureditve poslovnih procesov

prehodov je dvina zapora na parkirišu, ki se aktivira s priblianjem kartice terminalu RFID na
vhodu. S terminali so opremljena
tudi delovna mesta v proizvodnji,
kjer jih zaposleni uporabljajo za
evidentiranje opravljenega dela.
Pristop do doloenih enot v okviru
podjetja je asovno omejen in prepreuje dostop zaposlenim izven
njihovega delovnega asa. Za nadzor gibanja v podjetju uporabljajo
tudi video nadzorni sistem, ki sicer
ni povezan s sistemom Time&Space, vendar zaradi prednosti vizualnega evidentiranja prehodov, ki jo
ta prinaša, razmišljajo tudi o tem
koraku.
Poleg terminalov za zajemanje podatkov oziroma beleenje prehodov je bistveni del rešitve Time&Space programski modul za
spremljanje prisotnosti in kadrovske evidence. V podjetju imajo dostop do teh podatkov trije zaposleni: dve sodelavki, ki skrbita za kadrovske zadeve, in direktor. Slednji s pomojo tega orodja obasno
izvaja analizo asa prihodov na
delo ter prisotnosti posameznikov,
še posebej, ko se pripravlja na redni letni razgovor z zaposlenimi.

Podjetje ATech izredno hitro raste,
temu trendu pa sledijo tudi z
izboljševanjem uinkovitosti delovnega okolja in njegove varnosti. Ker se ukvarjajo z visokotehnološkimi procesi, je varovanje podatkov in materialov kritinega
pomena. Z namenom zagotavljanja visoke stopnje varnosti in obvladovanja pristopa so namestili
Špicino rešitev Time&Space, ki jo
uporabljajo tudi za spremljanje
prisotnosti in registracijo na delovne operacije. Zaposlenim pa so
z identifikacijsko kartico omogoili tudi plaevanje v blinjem gostinskem lokalu.

Zanesljivost delovanja je bila glavna prednost, ki je botrovala odloitvi ATecha za Špicino rešitev.
»Reference dokazujejo, da se Time&Space vgrajuje tam, kjer je
zahtevana visoka zanesljivost delovanja, podatki o prehodih pa
hkrati pomenijo pomembno osnovo za zagotavljanje varnosti. Nezanemarljiv doprinos sistemov
kontrole pristopa je tudi v vzpostavljanju procesov in odgovornosti znotraj podjetja. S tem ko
prek uporabniški profilov doloimo, kdo in kdaj ima dostop do
doloenega prostora, dodelimo zaposlenim tudi doloeno mero odgovornosti za stvari in podatke, ki
se na tistem mestu shranjujejo,«
poudarja Jakulin.

S terminali z brezkontaktno tehnologijo RFID za kontrolo pristopa
so opremili osem prehodov, na
dveh prehodih pa opravljajo registracijo delovnega asa. Eden od

Z rešitvijo Time&Space si je ATech
zagotovil visoko stopnjo varnosti,
obenem pa tudi izboljšanje organizacije podjetja s spremljanjem delovne uinkovitosti zaposlenih. A
AVTOMATIKA 75/2007
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PROIZVODNA INFORMATIKA

Avtomatizacija
proizvodnje in
skladišenja
za poveanje
storilnosti
v LEK-u
Informacije: Špica International d.o.o.

Leku so v sodelovanju s Špico International na področju informatizacije proizvodnje dosegli rast storilnosti in usklajenost z
varnostnimi zahtevami matične korporacije Novartis. Lek
namerava v prihodnosti izboljšati sledenje materialnemu toku v
proizvodnih in logističnih procesih tudi z uvedbo radiofrekvenčne
identifikacije.

V

Podjetje Lek d.d., lan skupine Sandoz, generinega dela Novartisa, je
mednarodna farmacevtska druba in eden od stebrov drube Sandoz.
Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije ter kot
proizvodni center za uinkovine in zdravila. S svojimi izdelki oskrbuje
trge severovzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope in trge drav skupnosti neodvisnih drav. V letu 2004 je dosegel skupno prodajo v višini 746,5
milijona USD.
Informatizacija proizvodnje
Lek ima e od leta 2001
popolnoma informatizirano proizvodnjo, ki
omogoa sledenje surovinam in materialom
od trenutka, ko jih dobavijo v podjetje, pa do
trenutka, ko zapustijo
proizvodnjo. Celoten
proces oznaevanja je
popolnoma avtomatiziran, vsako surovino
AVTOMATIKA 75/2007

EXPRESS NOVICE - VIZUALNA KONTROLA NA ROBU VESOLJA?

pa oznaijo z nalepko s rtno kodo. Tok materiala se
spremlja skozi celoten transformacijski cikel. Pri tem
se surovino spremlja pri tehtanju, prav tako se
natanko zabelei, kje je bila doloena surovina
uporabljena. Nadzor se izvaja med vsemi proizvodnimi fazami. e med proizvodnim procesom pride do
skladišenja ali izskladišenja, se na tak nain belei
tudi koliina uskladišene surovine. Takšno
natanno spremljanje toka doloene surovine je
potrebno zaradi varnosti pacientov. Z oznakami
rtne kode namre omogoajo natanno sledljivost
surovin in transparentnost proizvodnega procesa. S
tem zagotavljajo kakovost izdelkov v celotnem
proizvodnem ciklusu in tudi prispevajo k dvigu
delovne storilnosti. Prav elja po dvigu storilnosti je
bila kljunega pomena pri avtomatizaciji delovnih
procesov.
»Lek si ne more privošiti odstopov pri kakovosti
izdelkov, kar smo uinkovito dosegli s sistemom enter-once, use many times, « je povedal Robert Ljoljo,
vodja proizvodne informatike v Leku. »Pri tem gre
za enkratni vnos podatkov, ki ga nato uporabljamo
v celotnem proizvodnem procesu. Zapis surovine obstaja v informacijskem sistemu, identifikacija surovine pa je fizina.«

V Leku v logistinih procesih uporabljajo dva glavna
informacijska sistema: poslovni informacijski sistem
SAP R/3 in proizvodni informacijski sistem (Manufacturing execution system) PAS-X proizvajalca Werum. Pri skladišenju uporabljajo SAP, z njim pa je
povezana ostala programska oprema (npr. Coglas),
ki podpira mobilno vodenje procesov.
Prehod na radiofrekvenno identifikacijo
(RFID)
V Leku zakljuujejo prenovo procesa odpreme, ki bo
vkljueval avtomatsko identifikacijo priprave palet.
Pri tem bodo natanko vedeli, kaj je na posamezni
paleti in kolikšna je njena tea. Doslej so ta proces
opravljali rono. Z uvedbo sledenja s rtno kodo ter
avtomatske identifikacije so tako dosegli zadovoljivo
raven. V naslednji fazi nartujejo uvedbo novih tehnologij, ki zajema tudi radiofrekvenno identifikacijo (RFID). S pomojo informacijske tehnologije so dosegli kakovost in zanesljivost, z novimi tehnologijami pa nartujejo maksimalno poveanje storilnosti.
Informacijsko tehnologijo elijo uvesti v procesih,
kjer je doslej veljalo, da jih lahko izvajajo samo ljudje. Mednarodni pravilniki na primer doloajo, da se
mora pri doloenih postopkih izvajati tako imenovani dvojni nadzor, razen e nadzora ne izvajajo raunalniki oziroma je izveden s pomojo raunalniške
identifikacije.
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Od tehnologije RFID priakujejo prihranek v celotni
produkcijski verigi. Uvedba RFID je spodbujena tudi
z zahtevami ameriškega trga, na katerega izvaa
Lek. Nekateri distributerji v ZDA namre od svojih
dobaviteljev e zahtevajo uporabo RFID. Tudi tamkajšnja uprava za prehrano in zdravila (FDA) v priporoilih podjetjem predlaga uvedbo te tehnologije
za standardizirano sledenje do leta 2007.
Novartis je izrazil namero, da bo tem zahtevam sledil, saj eli z uporabo brezkontaktne identifikacijske
tehnologije med drugim prepreevati tudi ponarejanje zdravil. V tem primeru bi morala identifikacija
RFID biti tako na škatlici z zdravili, na kartonu in
tudi na paleti. Le tako bi lahko zagotovili pristnost
doloene pošiljke, kar pa je seveda povezano s stroški.

droju je rešitev, ki jo uporabljajo v Leku, povsem
skladna z zahtevami skupine.
Izbira kljunih partnerjev
Lek preudarno izbira partnerje. Svoje prihodnje
ponudnike preizkusijo po ve kriterijih. Eden od kriterijev je razmerje med opremo in ceno. Sicer pa se
odloajo še na podlagi dodatnih storitev ponudnika,
zmonosti podpore in svetovanja ter odzivnosti. V
Leku stavijo na dodano vrednost ponudnika rešitve.
Pri izbiri se tako odloajo na podlagi sposobnosti
uvajanja novih tehnologij, strokovnosti pri odpravljanju teav s programsko opremo in pri predlaganju
ustreznih rešitev. V interesu podjetja je sodelovati s
partnerji, ki so sposobni projekte izpeljati v celoti.

Prilagajanje novim mednarodnim varnostnim standardom
Nove tehnološke zahteve glede prenosnih terminalov
so bile podane s strani Novartisa, ki je v skladu s
svojimi standardi zahteval popolno varnost podatkov. To je pomenilo prehod na terminale Pocket PC,
ki omogoajo nalaganje certifikatov ter enkripcijo in
s tem onemogoajo vdore v informacijski sistem.
Špica je pri tem imela zahtevno vlogo razviti
ustrezno varovanje podatkov, ki ga operacijski sistem v ronih terminalih še ni podpiral. Druga
tehnološka zahteva pri izbiri prenosnih italnikov je
bila zašita za delovanje v eksplozivno varnih obmojih. Zamenjava opreme je zaradi zagotavljanja
neprekinjene triizmenske proizvodnje potekala tako,
da so vzpostavili vzporedno omreje, v katerega so
postopno prikljuevali nove terminale.
V Leku vse izdelke oznaujejo z lastno rtno kodo.
etudi imajo dobavitelji svoje oznake, v Leku s pomojo okoli 50 tiskalnikov rtne kode natisnejo svoje, da se izognejo teavam s standardizacijo. Opremo
za tiskanje rtne kode imajo na vseh proizvodnih linijah, ki pa ne delujejo vse hkrati. S tem imajo zagotovljeno redundanco v primeru okvar na informacijski opremi, do katerih pa prihaja zelo redko. Za to
ima zasluge tudi Špica, ki zagotavlja redno vzdrevanje in servisiranje opreme.

»Lek deluje v globalni diviziji, ki ima zelo visoke
standarde. Vsak partner, ki ga Lek povabi k sodelovanju, mora tako ustrezati visokim kriterijem, spoštovati mednarodne standardne in biti dejansko najboljši na svojem podroju,« je povedal Robert Ljoljo.
»Špica je poleg opremljanja Lekovih proizvodnih
obratov v Sloveniji sodelovala tudi pri implementaciji opreme za avtomatsko identifikacijo v Lekovi tovarni na Poljskem.«
Sodelovanje s Špico International poteka na ve podrojih, odvisno od projekta. Pri uvajanju proizvodnega informacijskega sistema je Špica poskrbela za kakovostno strojno opremo in implementacijo v proizvodni proces. Pri projektu izboljšanja varnosti podatkov so uporabili Špicino znanje in svetovanje pri
namešanju aplikacij.

Upravljanje preskrbovalne verige
Zahteve po zanesljivosti in varnosti procesov ter poveanje storilnosti so za podjetja, ki elijo biti uspešna danes, kljunega pomena. Informatika v proizvodnji gre zaradi tega v vse vejo standardizacijo. Glede
na to, da je Lek lan skupine Sandoz in proizvaja izdelke celotne skupine, je vkljuen tudi v del njihovih
logistinih procesov. Pri tem je pomembna integracija procesov, materialni tokovi med Sandozovimi
podjetji pa morajo biti na višji ravni in poenoteni.
Tako mora biti oznaevanje materialov poenoteno,
ne glede na izvor v sami skupini Sandoz. Na tem poAVTOMATIKA 75/2007

Izobraevanja odpirajo monosti nadaljnjega sodelovanja
V Leku znanje pridobivajo sproti. Trudijo se imeti
kritino maso znanja, ki jim omogoa samostojno
obvladovanje procesov. V primeru spoznavanja tehnologije RFID je Špica pripravila delavnico, kjer so se
lahko seznanili s trendi na tem podroju. S ponujenimi informacijami so bili tako zadovoljni, da se sedaj
nadejajo nadaljnjega sodelovanja tudi pri uvajanju
nove tehnologije.
A
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WEISS-Umwelttechnik
klimatske komore
in testna oprema
za simulacijo okoljskih
vplivov.
Revolucionarna nova WK3
generacija klimatskih omar.

Brezžične
tehnologije
v skladišču
proizvodnih
podjetij
Avtor: Dejan Reichmann, 3R.TIM d.o.o.

LDS sistemi
za testiranje vibracij.
1DWDQĀQLXĀLQNRYLWL
in zanesljivi.

AMtest nastopa na slovenskem
WUçLåĀXNRWSURGDMQL]DVWRSQLN]D
izdelke WEISS-Umwelttechnik in
LDS Test and Measurment. PonuMDPRFHORYLWHUHåLWYHVSRGURĀMD
testne in merilne tehnologije za
elektronsko, avtomobilsko, farmacevtsko in drugo industrijo.

AMtest-TM Kft.,
H-1184 Budapest, József u. 29,
7RIÀFH#DPWHVWKX

za slovenijo: GSM: 031 736 745
DGUDNXOLF#DPWHVWKX

www.amtest.hu
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padanjem cen za komponente, ki sestavljajo brezini sistem za podporo poslovanja
skladiša, so brezini sistemi postali bolj dostopni in so vedno bolj
prisotni tudi v srednjih in malih
podjetjih. Zaradi prednosti takega
sistema se vloek hitro povrne. V
poslovanju skladiša se pojavljajo
sledei izzivi:
- delavci v skladišu so mobilni in
teko delajo samo z raunalnikom v pisarni
- zaradi naknadnega vnašanja dokumentov (prevzemnic in izdajnic) v informacijski sistem so
zaloge netone, monost napak
je veja
- programska oprema namenjena
poslovanju podjetja je obiajno
zelo zahtevna
- delavci morajo manipulirati z
velikimi koliinami blaga, pomembna je hitrost
- zahteva se natanno poslovanje
in kontrola
- oznake blaga so postale zahtevnejše
- zahteve po vnašanju dodatnih
parametrov kot so: sara, datum proizvodnje, serijske številke upoasnjujejo delo in zma-

S

njšujejo natannost
- zahteve poslovnih partnerjev so
vedno veje
- elektronsko poslovanje z zahtevami po logistinih podatkih
vsake dobave
Veino naštetih izzivov v celoti rešimo z uvedbo brezinega sistema
za delo v skladišu, ki je povezan z
informacijskim sistemom podjetja.
Zato je uvedba sistema smiselna
tudi v manjših skladiših, ki ne zahtevajo lokacijskega vodenja ali
avtomatskega usmerjanja delavcev
na lokacijo.
Standard GS1.UCC 128
in oznaevanje
transportne embalae
Za kvalitetno in hitro delo v skladišu je zelo priporoljivo, da je
blago oznaeno s rtno kodo. To
sicer ni nujno, ker veina RF sistemov za delo v skaldišu omogoa
izbiro iz šifrantov in roni vnos
podatkov.
Monost napak se z uvedbo rtnih
kod zmanjša na minimum, hkrati
se povea hitrost dela v skladišu.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Brezžične tehnologije v skladišču

Standard za oznaevanje blaga na
nivoju transportnih enot je GS1.
Sistem oznaevanja GS1.UCC 128
je namenjen enolini identifikaciji
transportnih enot. Posledica uporabe identifikacije je oznaitev
transportne embalae (kartonska
embalaa, palete). Še vedno se najve uporablja oznaevanje s rtno
kodo, eprav so v uporabi tudi e
drugi naini (RF identifikacija).
Sistem GS1.UCC 128 omogoa podjetjem zapis dodatnih informacij
(kot so rok trajanja proizvoda, neto tea, številka partije, kontrolna
številka ...) v rtno kodo. Simbologija GS1.UCC 128 vsebuje aplikacijske identifikatorje, s katerimi
se identificira informacijo zakodirano v rtni kodi. S tem postanejo
rtne kode daljše in vsebujejo
veliko koristnih informacij, hkrati
pa so oznake teje berljive brez
primerne informacijske podpore.
Obvladovanje blaga oznaenega
po sistemu GS1.UCC 128 je brez
informacijske podpore neuinkovito, tako na strani trgovca kot
tudi proizvajalca.

tem je sestavljen iz RF ronega terminala, dostopne toke za brezino omreje in programske opreme Hydra@Warehouse LITE. Sistem za zmerno ceno ponudi veliko

Hydra@Warehouse LITE
Rešitev Hydra@Warehouse LITE je
namenjena skladišem z manj zahtevnim postopkom dala, trgovinam in prozvodnim obratom. Sis-

Izbira naroila za prevzem
blaga na radijskem terminalu
primernem za umazano industrijsko okolje
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tega, kar nudijo veliko draji RF
skladišni sistemi.
Lastnosti sistema:
• enostavna uporaba
• robustnost zaradi podpore za
MS SQL ali ORACLE relacijsko
bazo
• podpora veine modernih prenosnih terminalov
• deluje v razlinih brezinih
omrejih (WLAN, GPRS, UMTS)
• vgrajen je standard GS1.UCC
128 za oznaevanje embalae
• omogoeno je izpisovanje etiket
z mobilne naprave (zelo primerno za izdelavo novih etiket na
nepravilno oznaeni embalai)
• deluje v ve jezikih (hkrati):
slovenski, angleški, hrvaški,
srbski, nemški..
• ni stalnega polnjenja in praznjenja terminalov - sistema sta
povezana in delujeta kot celota
• dokumenti: prevzemnice in izdajnice se izpisujejo iz poslovnega sistema
• poslovanje brez papirja – delavci v skladišu dobijo vsa naroila na terminal, po zakljuenem
postopku so podatki takoj dostopni v informacijskem sistemu podjetja
• ob izpadu (okvari) mobilnega
terminala ostanejo vsi podatki
na streniku
• mona nadgradnja na sistem
Hydra@Warehouse STANDARD
v primeru ko podjetje potrebuje
lokacijsko vodenje ali druge naprednejše funkcionalnosti. Uporabniški vmesnih in sistem dela
ostane enak.

Poslovne funkcije
Sistem podpira osnovne funkcije
skladiša:
• prevzem blaga v skladiše, s
kvalitativno kontrolo
• izdaja blaga iz skladiša, s kontrolo kvalitete rtne kode
• inventura
• delna inventura
• pregled trenutne zaloge in cene
• pregled potrjenih naroil skladišu
Razširjen sistem omogoa tudi:
• direktno izpisovanje nalepk s
programom NiceLabel
• izpis nalepk s rtno kodo na tiskalnik iz terminala
• »preetikiranje«
– preberi rtno
kodo dobavitelja in izpiši
etiketo s pravilno oblikovano
rtno kodo po
standardu GS1)

znajo uporabljati mobilni telefon?
Opisal bom funkcijo prevzema
blaga v skladiše. Zelo podobno
poteka prevzem v proizvodnjo,
prevzem v trgovino ali prevzem
rezervnih delov.
Delavec izbere naroilo na terminalu iz liste vseh odprtih naroil.
S skeniranjem rtnih kod na prispelem blagu dodaja prevzete artikle. Med postopkom se izvaja kontrola kod. V kolikor oditana koda
ne ustreza kodam v šifrantu artiklov, je delavec takoj opozorjen.
e je koda tipa GS1.UCC 128 in
ima zakodirane še dodatne informacije, kot je rok trajanja ali lot

Oprema za isto delovno okolje, kot

S tem osnovnim
je na primer farmacija
naborom je mono uinkovito izproizvoda, se podatki vnesejo v
vajati poslovne procese v vseh
ustrezna polja prevzemnega doskladiših, ki ne potrebujejo lokakumenta. Ko delavec zakljui poscijskega vodenja.
topek, je v informacijskem sistemu podjetja pripravljen dokument
za interni prevzem, ki se izpiše na
Postopek dela s sistemom
tiskalnik v skladišu.
Pogosto vprašanje je: ali je postoFunkcija za ponovno oznaevanje
pek dela s terminalom prezahteblaga je zelo primerna v primerih,
ven? Ali bodo naši delavci znali
ko kupci zahtevajo pravilno oznadelati z vso to tehnologijo. Ali
eno blago, dobavitelj (uvoznik)
pa razpolaga z nepravilno oznaenim blagom. V primeru, da blago
ni oznaeno po predpisih se uporabi funkcija »Etikete GS1.UCC«.
Delavec s terminalom prebere obstojeo kodo na kartonski embalai in rono vnese manjkajoe podatke k podatkom, ki so bili prebrani iz šifranta artiklov. Po kompletnem vnosu, se izpiše etiketa po
standardu GS1.UCC 128. Etiketa
se lahko izpiše na stacionarni
tiskalnik, ali tiskalnik, ki ga ima
delavec za pasom. Delavec prelepi
obstojeo etiketo na kartonu.
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Funkcija je dodatek k standardni
aplikaciji. Funkcijo je mono
prilagoditi potrebam in zahtevam
uporabnika.
Oblikovanje etiket se izvede na
programski opremi za izpis etiket
NiceLabel.
Integracija s poslovnimi
sistemi
RF (radio frekvenni, brezini)
sistem za podporo delu v skladišu
Hydra@Warehouse LITE je mono povezati z veino modernih
programskih rešitev za upravljanje podjetja. Za to se uporabljajo
razlini mehanizmi.
Sistem je v celoti integriran z ERP
Datalab Pantheon. Namesti se k
Datalab Pantheonu kot vertikalna
razširitev, na isti strenik.

HD Streaming
kartica
Osprey 700HD
Informacije: TELOS d.o.o.

sprey 700 HD je profesionalna kartica za zajem in strujanje SDI (Serial Digital Interface) vsebin. Zgrajena je na zmogljivi PCIe arhitekturi, s podporo za High Definition video. PCIe vodilo nudi podporo
prenosnim hitrostim potrebnim za zajem HD vsebin z širokim naborom resolucij, tudi 1080i (60/59.94/50 Hz) in 720p (60/50 Hz). Osprey 700 HD ima
vgrajen HD-SDI / SD-SDI video vhod s podporo za štiri SDI audio kanale.

O

Vsa administracija šifrantov in delo z dokumenti se izvaja v Datalab
A
Pantehonu.

Z naslednjo nadgradnjo strojne
programske opreme, bo kartica
nudila podporo za 16 SDI audio
kanalov ali osem stereo parov.
Kartica podpira ekstrakcijo vertical blanking interval (VBI) podatkov za ustvarjanje podnapisov in
teletekst aplikacije. Osprey 700
HD vsebuje Aviator, novi ViewCastov programski enkoder, ki
nudi podporo naprednim dinaminim audio naborom, vsebuje zmogljivi grafini equalizer, omogoa
napredni video deinterlacing, waveform nadzor ter števile druge
napredne nonosti upravljanja
vsebin. Kartica nudi podporo programski rešitvi Digital SimulStream ter s tem omogoa generiranje veih vzporednih streamov
iz enega video izvora in njegovo
distribucijo za razline platforme.
S podporo za vse video resolucije,
tako HD kot SD, predstavlja Osprey 700 HD odlino izbiro za lastnike in ponudnike vsebin, ki si
elijo zmogljive rešitve za IP dis-

tribucijo in Video-on-Demand aplikacije. Zajem tako high-definition, kot tudi standard definition
vsebin pridobljenih z SDI video
kamer, ter obenem tudi monost
kombiniranega HD/SD video arhiviranje in rekodiranje, naredi kartico izredno zanimivo za vse zahtevnejše uporabnike.

Tehnična specifikacija
 kartica deluje na hitrem PCIe
vodilu
 Video/audio vhod/izhod: Composite (BNC)
 Video signal: SDI Standard Definition/SDI High Definition
 audio signal: vgrajeni (embeded) SDI audio 4 signali ali dva
stereo para. Z naslednjo nadgradnjo strojne programske opreme, bo kartica nudila podporo
za 16 SDI audio kanalov ali osem stereo parov
 podpora za ve kartic na enem
sistemu (strenik/PC)
 omogoena ekstrakcija vertical
blanking interval (VBI) podatkov za ustvarjanje podnapisov
in teletekst aplikacije
 Podpora za SimulStream
 Video Input Formats NTSC, PAL,
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HD 720P 60, HD 720P 59.94,
HD 1080I 60, HD 1080I 59.94,
HD 1080I 50
 aplikacije za procesiranje videa:
Bob, Weave and Adaptive Deinterlace, Spatial Downsampling,
Temporal Downsampling, RGB,
YUV Format Conversion, Con-

SimulStrean - generiranje veih istoasnih streamov z eno
Osprey kartico
Windows Media (.wmv), z dvema razlinima bitratoma. Problem pri tej
opcije je, da za vsak bitrate v vsakem
formatu potrebujemo posebno kartico, torej 4 kartice. To pomeni poveanje stroškov, potrebnega prostora, in
nezmonost razširitve, saj smo omejeni z številom kartic, ki jih lahko
spravimo v sistem.
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trast, Brightness, Hue, Gamma
 Podprti operacijski sistemi:
Windows XP®, Windows® 2003
in Windows Vista
 Niagara SCX® podpora- omogoeno oddaljeno upravljanje in
nadzor

SimulStream je programski krmilnik, ki omogoa z eno Osprey kartico generirati ve razlinih istoasnih video in audio streamov. S
tem naredi streamanje dostopno
najširšemu krogu uporabnikov,
ne glede na to, s kakšno povezavo
dostopajo na internet in s katerim
predvajalnikom sam stream sprejemajo. Glavna prednost za ponudnike vsebin je, da je upravljanje z vsebino zelo poenostavljeno,
saj jo je potrebno editirati samo
enkrat in za to porabijo le del procesorske moi, ki bi jo zahtevalo
samostojno generiranje veih streamov.
Ustvarjalci in ponudniki multimedijskih vsebin se sooajo z
izzivom kako struj najboljše
kvalitete distribuirati do najširšega kroga uporabnikov. Glavni
problemi pri tem so velika poraba
asa za pripravo vsebin, visoke
zahteve pri zmogljivosti strojne
opreme in problematika razlinih
hitrosti dosopa pri uporabnikih.
Za rešitev je monih ve scenarijev:
Scenarij 1
V tem scenariju vidimo
primer enkodiranja video
izvora v dva
razlina formata: Real media (.ra) in

Scenarij 2
Problema razlinih dostopnih hitrosti,
formatov in
bitratov iz scenarija 1 se zavedata tudi vodilna ponudnika rešitev za distribucijo vsebin,
Microsoft in Real media, zato sta razvila rešitvi (prvi Multiple Bit Rate,
drugi SureStream), ki omogoata
multipne data rate streame znotraj
enega struja. Pri tej rešitvi strenik za
strujanje, na osnovi hitrosti povezave
doloa, kateri bitrate je najprimernejši
za dostavo. Slabosti tega scenarija so,
da uporabniki izgubijo monost doloanja kvalitete, pojavi se velika odvisnost od zmonosti komunikacije med
strenikom in klientom, povea se
potreba po procesorski moi. Poleg tega je z eno kartico mono generirati
en sam format.
SimulStream
ponuja najbolj še iz prvih
dveh scenarijev: monost
struja v veih formatih in bitratih iz scenarija 1 in uinkovitejše upravljanje z
struji iz scenarija 2. Z uporabo SimulStreama dobimo optimatizirane struje za
razline uporabnike, maksimalno uinkovitost brez rtvovanja kvalitete, optimalno
porabo procesorske moi in nije stroške za
strojno opremo.
A

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Pantheon™ v Niro Steelu

Prenova poslovnih
procesov in uvedba
poslovno-informacijskega
sistema Pantheon™ v
podjetju Niro Steel d.o.o.
Avtor: Davorin Kelenc, TrendNET d.o.o., Šlandrova 6/a, Velenje, 03 586 30 33

snovna dejavnost podjetja Niro Steel d.o.o. je proizvodnja kovinskih izdelkov. Podjetje večji del
proizvodnje izvozi na zahtevne evropske in ameriške trge. V zadnjih petih letih je podjetje
povečalo promet za skoraj 50%. Povečanje konkurenčnosti je bilo osnovno vodilo in izziv, zaradi
katerega se je vodstvo podjetja Niro Steel odločilo za uvedbo novega poslovno-informacijskega sistema. Podjetje predhodno ni razpolagalo z ustrezno poslovno-informacijsko rešitvijo za podporo poslovanja. Vizija vodstva podjetja je bila vzpostaviti učinkovitejše poslovne procese podprte s primerno
informacijsko tehnologijo, ki bi v končni fazi pripomogli k večji kakovosti celotnega poslovanja in s tem
povečali konkurenčnost podjetja.

O

Projektna ekipa Trendnet, ki sodeluje na projektu še danes, je aktivno sodelovala na projektu od februarja 2003 naprej. V podjetju
smo do maja 2003 vzpostavili blagovni tok v podjetju, proizvodnjo

in prodajo. S postavitvijo novega
poslovno-informacijskega sistema
je naronik pridobil kljune informacije v procesu prodaje: dele
materiala v prodajni ceni izdelka
na nivoju pozicije in na nivoju celotnega naroila. Poenostavili smo
postopke priprave cenika, ki je
postal prilagodljivejši na zahteve
kupcev. Najveji prihranek uvedbe
produkta Pantheon™ se je pokazal
v odzivnosti pri pripravi novih naroil kupcev in zmanjšanju asa
admistrativnega dela, ki je v celoti
prevzel informacijski sistem.

Z osnovo produkta Pantheon™ in
dodelavami na podroju priprave
proizvodnje in delovne dokumentacije, smo zagotovili ustreznejše
mehanizme za iskanje in rezervacije materiala. Materialno poslovanje je postalo bolj obvladljivo.
Rezultat je v poveanemu obratu
zalog. Zaloge so se v primerjavi z
letom 2001 zmanjšale za etrtino,
z bistveno poveano porabo materiala.
V podjetje smo v fazi hitre rasti
cen vhodnega materiala dodelali še
OLAP rešitev, ki je zdruil prodajo,
proizvodnjo in ostale parametre,
ki so zanimivi za naronika. To je
podjetju omogoilo: maksimalno
optimiranje proizvodnje, hitrejšo in natannejšo izdelavo potrebnih kalkulacij na podlagi
dejanske porabe materiala in
dela ter pravilnejše doloanje
lastne in prodajne cene izdelkov.

Uinkoviti poslovni procesi, podprti z ustrezno informacijsko tehnologijo prav tako omogoajo zaposlenim, da lahko namenijo ve
asa medsebojnemu sodelovanju, s
imer je postalo njihovo delo bolj
kreativno in uinkovito
Sodelovanje podjetja Niro Steel in
TrendNet danes poteka na podroju podpore uporabnikom in svetovanju. Podjetje je dnevno sooeno z novimi poslovnimi izzivi, ki
zahtevajo ustrezno pripravo rešitve in prilagajanje informacijskega
sistema Pantheon™ novim zahtevam.

Poloaj pred uvedbo
Pantehon-a
- uporaba prilagojenega DOSovega programa, ki ni v celoti
pokrival vseh poslovnih procesov podjetja
AVTOMATIKA 75/2007
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- brez ustrezne poslovno-informacijske podpore poslovnemu procesu
- zmanjšanje proizvodnih serij
- priblino 85% izdelkov
je unikatnih (zgolj enkratna pojavitev)
- povean obseg proizvodnje ob manjših serijah
- poveanje zalog izdelkov
- hitro povišanje cen materiala in porušitev razmerja med delom in
materialom v strukturi
prodajne cene
- poveano številko kupcev in potreba po razlinih pristopih oblikovanja cenikov
- zahteva po spremljanju materiala od vhoda do
izhoda (ISO 9001:2000, pooblastilo za igosanje
TUV Bayern Sachsen 1996)

-

Poloaj po uvedbi Pantehon-a
- prilagoditev podjetja zahtevam kupca: odzivnost,
-

-

-

dobavni rok in cena (kalkulacija lastne cene izdelka,
obvladovanje prodajnih cen oz. prikaz delea materiala v strukturi prodajne cene v fazi prodaje)
zagotovitev monosti hitrih sprememb cenikov in
prilagajanje cenikov glede na kakovost materiala
legur materiala in dela
vpliv na obvladovanje neposrednih stroškov v podjetju in nadzor spremenljivih stroškov s PIS
s preglednejšim materialnim poslovanjem se je
poveal koeficient obraanja zalog materiala in
zmanjšala vezava sredstev v polizdelkih (nadzor
nad zalogami materiala in polizdelki, spremljanje
vgradnje materiala v izdelke ter povezava z atesti
materiala dobaviteljev)
vodstvo podjetje po IT sistemu dobi informacije za
poroanje in prave informacije za rast in razvoj
podjetja, s imer zagotavlja konkurenno prednost
na trgu; monost izdelave poroil za potrebe podjetja in zunanje partnerje (drava, banka, lastniki
…)
zaposlenim je omogoeno ustvarjalno delo, imajo
ve asa za medsebojno sodelovanje

Izjava podjetja
Zdenko Cund: ”Na zaetku smo prilagodili materialni delo poslovanja, ki nam omogoa popolno
sledljivost materiala, pregled nad zalogami in rezervacije materiala. V treh letih smo prilagodili program, tako da zdaj obvladujemo tako reko vse procese – od kalkulacij ponudb, naroil, izpisa delovne
dokumentacije, materialnega poslovanja, fakturiranja in finannega poslovanja. Posledino je v t.i. reiji zaposleno minimalno število delavcev, predvsem
pa je omogoeno optimalno spremljanje materialnih
tokov, zaradi esar pripomnim, da smo imeli avdit s
strani zahtevnejšega kupca iz Nemije, ki stalno nadzira svoje dobavitelje. Po predstavitvi programa Pantehon so predstavniki tega podjetja izjavili, da je to
eden boljših programov, ki so jih videli (materialni
del)”.
A
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S pogledom na bistvo.
Novi DS30 senzor razdalje.
SICK je še izboljšal merjenje časa preleta.
Nameravate ohranjati natančno razdaljo ali zaznavati prisotnost predmetov?
Z novim senzorjem razdalje DS30 lahko to nalogo opravite skoraj popolno!
Kompakten kot foto-električno stikalo, deluje DS30 do razdalje dveh metrov
in je neodvisen od barve predmeta.
Vedno v tarčo – celo v črno.
Več podrobnih informacij je na www.sick.si.

SICK d.o.o. | Cesta dveh cesarjev 403 | Ljubljana |www.sick.si

Pravi sejem za elektroniko!
Bodite spet del slovitega sejma z ve
kot 50-letno tradicijo, na najboljši
lokaciji v Sloveniji, v prenovljenih
sejemskih dvoranah z vso potrebno
infrastrukturo...

Glavoboli pri organizaciji lastnih dogodkov!?
Na sejmu elektronike lahko uporabite
sejemsko organizacijo, opremo in konferenne prostore!

Razbijte sejemsko sivino!

Najboljše mesto za srečanje!

Sreajmo se na predstavitvah, delavnicah in drugih obsejemskih dogodkih... Povabite poslovne partnerje ter
predstavite svoje rešitve, storitve in
izdelke!

Prijazna Ljubljana, vsem najblije mesto! Kriiše evropskih poti, središe
slovenske industrije, z ogromno bazo
znanja, strokovnjakov in ljubiteljev
elektronike!

Podrobni program sejma je objavljen na spletnih
straneh Sejma elektronike in generalnega
medijskega pokrovitelja - reviji Elektronika in
Avtomatika -zalobe HYDRA & CO. (www.hydraco.si in www.avtomatika.com). Osnovni razstavne
teme pa so:
 Profesionalna elektronika
 Telekomunikacije
 Radiodifuzija

 Komponente, funkcijske enote in materiali
 Mehatronika in robotika
 Internet in z njim povezane storitve
 Multimedijske tehnologije
 Poslovna elektronika
 Raunalništvo
 Varnostne in zašitne naprave
 Storitve, ineniring in literatura
 Zdruenja in ustanove ...

Gospodarsko razstaviše d.o.o. • Dunajska cesta 18 • SI-1000 Ljubljana
Informacije: Rastko Aleš • tel: 01/ 300 26 31 • rastko.ales@gr-sejem.si • www.gr-sejem.si

