
ASKOM Sp. z o.o., Gliwice 

AGENDA  
”Warsztaty Asix 2019” 

 
Kraków Modlniczka, 23 – 24 maja 2019   

Hotel Witek  
 

Czwartek  23.05.2019 
 

 
12:30 – 13:00  Rejestracja uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w wycieczce 
 
13:00 – 14:00    Obiad dla uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w wycieczce

  
14:00 – 17:30    Zwiedzanie Krakowa 

     
 

od 17:30 Rejestracja i zakwaterowanie w pokojach hotelowych 
 
18:00 – 19:00  Platforma Asix OEE 
 
19:00 – 19:45 Askom do dyspozycji Integratorów  

 
20:00 – 23:00 Kolacja 

 
 
Piątek 24.05.2019 

 
7:00 – 9:00   Śniadanie 
 
9:00 – 10:30  Platforma Asix Energy 
 

Przerwa kawowa 15 min 
 
10:45 – 10:55  Podsumowanie roku 
 
10:55 – 12:00  Nowości w Asix.Evo 
 

Przerwa kawowa 30 min 
 
12:30 – 13:10 Wyszukiwanie danych w AsTrend  
 
13:10 – 13:30   Asix.Evo w HTML 5 
 

Przerwa kawowa 15 min 
 
13:45 – 14:00   Wskazówki dotyczące publikacji aplikacji przeglądarkowych 
 
14:00 – 15:00   Użycie dat i czasów w aplikacjach Asix.Evo 
 
15:00 – 16:00 Obiad 

Pożegnanie uczestników 
 



ASKOM Sp. z o.o., Gliwice 

Platforma Asix OEE 
Autor: Wojciech Petrykowski 
 
Prezentacja opisująca aplikację Asix OEE przeznaczoną do wyliczania i wizualizacji wskaźników 
wydajności maszyn i linii produkcyjnych. Aplikacja ta, wraz z dodatkowymi narzędziami, zostanie 
wkrótce udostępniona jako platforma do szybkiego budowania uniwersalnych aplikacji służących do 
kontroli pracy urządzeń. Omówione zostaną podstawowe zasady wyliczania wskaźników oraz 
możliwe problemy. 
 
Platforma Asix Energy 
Autor: Sebastian Piekoszewski 
 
Platforma Asix Energy jest nowym modułem przeznaczonym do szybkiego budowania 
uniwersalnych aplikacji służących do zarządzania zużyciem energii. Prezentacja szczegółowo pokaże 
proces  tworzenia aplikacji typu Asix Energy. Omówione zostaną również zasady licencjonowania 
modułu.  
 
Nowości w Asix.Evo 
Autor: Michał Thiele 
 
Tradycyjna coroczna prezentacja pokazująca nowe funkcjonalności, które zostały wprowadzone do 
Systemu Asix w trakcie poprzedniego roku. Omówione zostaną między innymi: aktualizacja bazy 
zmiennych procesowych w pełnym trybie on-line, nowe funkcje i akcje upraszczające i 
optymalizujące tworzenie diagramów, nowe funkcje ułatwiające użycie obrazków w formacie SVG.   
 
Wyszukiwanie danych w AsTrend 
Autor: Radosław Gruszczyński 
 
W trakcie prezentacja pokazana zostanie nowa funkcja programu AsTrend, która pozwala w łatwy 
sposób wykryć okresu czasu, w których zaszedł pewien warunek logiczny dotyczący 
zarejestrowanych danych i pokazanie przebiegów wartości zmiennych z tych okresów.  
 
Asix.Evo w HTML 5 
Autor: Michał Thiele 
 
Prezentacja prototypowego projektu, którego celem jest pokazanie aplikacji Asix.Evo w trybie 
HTML 5, na dowolnej przeglądarce i systemie operacyjnym. 
 
Użycie dat i czasów w aplikacjach Asix.Evo  
Autor: Krzysztof Młynarczyk 
 
Omówione zostaną metody obsługi dat i czasów w aplikacjach Asix.Evo. Pokazane zostaną sposoby 
przekazania dat i czasów ze sterowników, ich konwersji i prezentacji. Przekazane zostaną informacje 
dotyczące poprawnego użycia dat w skryptach, a także rejestracji dat i czasów w bazie danych 
AsBase. 
 
Wskazówki dotyczące publikacji aplikacji przeglądarkowych 
Autor: Marian Morański 
 
W prezentacji przekazane zostaną informacje jak właściwie skonfigurować serwer IIS oraz 
przeglądarkę dla poprawnego uruchomienia aplikacji Asix.Evo w wersji przeglądarkowej. 
Omówione zostaną typowe problemy. 
 


