
Prezentacja �rmy ASKOM
Kompetencja w systemach automatyki i zarządzania produkcją

Asix - platformą dla systemów HMI / SCADA / MES
Asix jest programową platformą projektowania i realizacji przemysło-
wych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, 
maszyn i urządzeń, dostarczającą bogatą funkcjonalność, jakiej 
oczekuje się od systemów SCADA / HMI / MES.

Podstawowe zastosowanie Asix to oczywiście aplikacje SCADA – dla 
stacji operatorskich do bezpośredniego nadzoru i sterowania procesa-
mi. Określenie „podstawowe” wynika stąd, że to właśnie w tym miejscu 
dane pomiarowe są pobierane ze sterowników programowalnych, 
liczników i innej aparatury pomiarowej - źródeł informacji o procesie. 
Stąd są wysyłane do sterowników rozkazy załączania i wyłączania 
napędów, tu rejestrowane są przebiegi zmian wielkości analogowych 
i dwustanowych w czasie (archiwa), tu rejestrowany jest dziennik 
alarmów. W tym kontekście jest naturalne, że stosując Asix można też 
realizować aplikacje klasy HMI, przeznaczone dla paneli operatorskich 

i zapewniające pewien ograniczony podzbiór funkcjonalności wyma-
ganych na poziomie SCADA.

Asix można z powodzeniem stosować także w systemach ukierunkowa-
nych na zarządzanie produkcją, które powszechnie określa się mianem 
systemów MES.  W tych zastosowaniach na pierwszy plan wysuwają się 
zagadnienia związane ze śledzeniem on-line przepływu produkcji, 
wyznaczaniem na bieżąco wskaźników wydajnościowych (KPI, OEE) 
i jakościowych, wielowymiarową analizą zgromadzonych danych 
procesowych i  raportowaniem na poziom systemów ERP. Asix 
w każdym z tych obszarów zapewnia niezbędne wsparcie.

Asix rozwijany jest przez firmę ASKOM od 1994 roku. Od 2012 Asix 
wydawany jest z nowym interfejsem w wersji Evo – pod
nazwą Asix.Evo.

     Główne funkcje platformy Asix

Wizualizacja
Sterowanie
Wydajna archiwizacja danych
Redundancja kanałów zbierania danych
Raportowanie i graficzna prezentacja danych
Zarządzanie alarmami
Recepturowanie i archiwizacja zdarzeniowa
Wizualizacja w Internecie

Wielojęzyczność
Monitorowanie i śledzenie produkcji
Walidacja aplikacji, rejestracja sterowań i przydział uprawnień
Zdalne powiadamianie

Wszystko to dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości 
obiektu.



Asix stanowi doskonałą platformę zarówno do tworzenia standardo-
wych aplikacji nadzoru i sterowania we wszystkich gałęziach przemysłu 
jak i systemów monitoringu mediów energetycznych, rozdzielni, czy 
maszyn. Potwierdza to ponad 10.000 instalacji w bardzo wielu wymaga-
jących obszarach, m.in.:

energetyce i ciepłownictwie,
przemyśle spożywczym (w tym mleczarstwo, przemysł mięsny, 
cukierniczy),
przemyśle chemicznym i maszynowym,
koksownictwie,
obiektach gospodarki komunalnej,
budynkach inteligentnych,
systemach telemetrycznych,
przemyśle motoryzacyjnym,
przemyśle metalurgicznym.

Wybór platformy Asix  to synonim trafnej decyzji inwestycyjnej znajdują-
cej uzasadnienie w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych 
produktu  i w niezrównanej relacji ‘cena – możliwości’. Dostrzegła to 
również globalna firma konsultingowa Frost & Sullivan, która przyznała  
systemowi Asix nagrodę „Price Performance Value Leadership Award” 
w kategorii Polish SCADA, biorąc pod uwagę kryteria konkurencyjności 
cenowej, funkcjonalności, łatwości użytkowania, wsparcia serwisowe-
go oraz stopnia spełnienia potrzeb Klienta.
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Bogata lista referencyjna

Podsumowując

      Główne atuty
Skalowalność, którą należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 
liczby zmiennych obsługiwanych w aplikacji i funkcjonalności 
produktu. Kryterium liczby zmiennych pozwala  dobrać wielkość 
pakietu, a w ślad za tym jego cenę, do skali zadania, które ma być 
wykonane. Skala zadania w sposób naturalny jest mierzalna 
poprzez ilość zmiennych procesowych wprowadzanych do 
systemu. Do dyspozycji mamy licencje począwszy od 32 zmiennych 
do nielimitowanej liczby zmiennych. Niezależnie od kryterium liczby 
zmiennych licencje mogą być wybierane z różnych zakresów 
funkcjonalnych: od paneli operatorskich, pełniących funkcje HMI, 
poprzez stacje operatorskie dla budowania jednostanowiskowych 
aplikacji SCADA, aż do serwerów pozwalających na konstruowa-
nie aplikacji sieciowych z redundancją kanałów komunikacyjnych
 i możliwością dołączenia terminali, także w Internecie. 

Bogaty wachlarz funkcji dostępnych w standardzie, bez dodatko-
wych opłat. Nasza polityka w tej materii jest przejrzysta: jak najmniej 
dodatków płatnych ekstra, jak najwięcej w podstawowej cenie. 
Dzięki temu wszystkie drajwery komunikacyjne są dostępne zawsze, 
dopłacić trzeba tylko za specjalne lub rzadko używane funkcje.

Pomoc i wsparcie techniczne są również mocną stroną produktu. 
Dostępni w siedzibie firmy konsultanci pomogą zarówno projektan-
tom rozwiązać problemy z budowaniem aplikacji, jak 
i użytkownikom rozwikłać zagadnienia związane z eksploatacją
i konserwacją systemu wizualizacji.

Atrakcyjna cena przy całej bogatej funkcjonalności.
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Bieżące wartości pomiarów mogą być przedstawiane w postaci 
liczbowej lub graficznych obiektów, prezentujących pomiar w postaci 
analogowej. Zazwyczaj w aplikacjach stosuje się stacyjki pomiarów, 
czyli małe okna z syntetyczną informacją o bieżącym stanie pomiaru, 
wartościach limitów technologicznych (z możliwością ich zmiany), 
wykresem historii zmian.

Do odzwierciedlania stanu urządzeń i sterowania nimi służą sygnały 
binarne – są to np.: informacje o napędach, stanie załączenia, 
otwarcia, gotowości elektrycznej, przekroczenia krańcówek. Ekono-

miczna transmisja danych dwustanowych, ułożonych w słowa 16-,  32- 
lub 64-bitowe, wizualizacja stanu urządzeń za pomocą różnorodnych 
obiektów dyskretnych, sterowanie pojedynczymi bitami składają się na 
obraz tego, co Asix na bieżąco może uczynić z sygnałami binarnymi, 
najczęściej zebranymi w logiczną całość w postaci tzw. stacyjek 
napędów. Akcja operatora polegająca na wprowadzeniu wartości 
w polu sterowania stacyjki, czy np. wybraniu określonego pola – 
– przycisku, powoduje wysłanie wartości (komendy) do sterownika, 
wprost lub po dodatkowym potwierdzeniu.

Pomiary analogowe i sygnały binarne

Archiwizacja realizowana jest przez moduł historiana – Aspad, który 
w wydajny sposób gromadzi dane przebiegów analogowych 
i binarnych. Projektant ma możliwość wyboru sposobu archiwizacji 
danych:  archiwizację w wewnętrznym formacie modułu Aspad, 
gwarantującym kompresję danych w locie i usuwanie danych nadmia-
rowych, lub w bazie MS SQL.

Dane są zapisywane z czasem uniwersalnym UTC, co sprawia, że czas 
jest jednoznaczny, niezależnie od zmian na letni i zimowy, 
a dane w systemach rozproszonych w różnych strefach czasowych 
będą widoczne w każdej strefie z czasem prawidłowym dla tej strefy.
 
Zarchiwizowane dane są udostępniane w postaci danych surowych lub 
agregatów do innych modułów platformy Asix oraz oprogramowania 
firm trzecich.

Archiwizacja danych

Narzędziem pogłębionej analizy danych archiwalnych jest program 
AsTrend. Pozwala on na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie 
przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i służy do 
przygotowania „raportów graficznych” pracy obiektu. AsTrend może 
być eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub jako 
samodzielny program,  także w przeglądarce internetowej, z dostępem 
do archiwum danych na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć.

Główne cechy programu AsTrend

Nowatorska metoda przeglądania przebiegów
Szeroki asortyment prezentowanych typów danych
Możliwość kreślenia wykresów wielu zmiennych zależnych 
w układzie X-Y
Dowolne zestawianie przebiegów z różnych okresów 
(w tym porównywanie przebiegów tej samej zmiennej 
w dwóch różnych okresach czasu)
Wiele paneli wykresów
Możliwość opisu osi Y tekstowymi wartościami stanów (np. 
sterylizacja, pasteryzacja, wypychanie produktu, 
wypychanie awaryjne, mycie)
Intuicyjny kreator trendów
Operacje płynnego powiększania / pomniejszania 
wybranego fragmentu przebiegu
Wyświetlanie wartości przebiegów w postaci tablicy
Eksport wartości przebiegów do plików PDF,  BMP,  TXT lub 
do arkusza kalkulacyjnego
Odczyt danych z zewnętrznych źródeł
Przyjazne generowanie ad-hoc prostych raportów 
tabelarycznych dla różnych okresów czasu i wybranych 
agregatów zmiennych

    

Cechy archiwizacji

200 tys. zmiennych rejestrowanych na jednym serwerze
Częstotliwość próbkowania danych bieżących do 10 próbek na 
sekundę
Dokładność rejestracji czasu danych – 100 ns
Zapis do kilkuset tysięcy próbek na sekundę w czasie rzeczywistym
Odczyt do kilku milionów próbek na sekundę
Powtarzające się wartości nie zajmują miejsca w archiwum
Kolejne zapisy zmian wartości podlegają kompresji nawet do kilku 

bitów na rekord
Wsteczne uzupełnianie danych historycznych
Typy danych archiwalnych: całkowitoliczbowe, zmiennoprzecin-
kowe
Automatyczne zarządzanie biblioteką archiwum
Wyliczanie i archiwizowanie szeregu predefiniowanych agrega-
tów radykalnie przyśpieszających zaawansowaną analizę danych 
Uzupełnianie „w locie” luk w archiwum, jeśli tylko w sieci zidentyfi-
kowany został (samoczynnie) inny komputer posiadający w swoim 
archiwum brakujące dane 



Wykresy pomiarów
 

Dane modułu Aspad są podstawą do prezentacji wykresów pomiarów 
bezpośrednio na schematach technologicznych. 
  

Wykresy        Obiekt „Wykres danych”
 

Obiekt "Wykres danych" pozwala na umieszczanie na diagramach 
aplikacyjnych grafiki prezentacyjnej, służącej do przedstawienia 
różnego rodzaju danych zorganizowanych w zbiory (tablice, tabele 
bazodanowe). Dane te nie muszą być uzależnione od czasu 
(w odróżnieniu od standardowych wykresów). Obiekt jest przydatny 
między innymi do tworzenia profesjonalnych wykresów OEE, zużycia 
energii, czasów pracy maszyn (wykres Gantt’a) itp.

Wykresy „Strażnika Mocy”
 

Szczególnym rodzajem wykresu jest wykres zintegrowany z modułem 
Strażnika Mocy, umożliwiający podgląd pracy mierników zużycia 
wybranych mediów (np. energia elektryczna, gaz, ciepło, sprężone 
powietrze, woda, ścieki). Pozwala on monitorować bieżące zużycie 
wybranych mediów i na podstawie prognozy alarmować z wyprzedze-
niem zagrożenie przekroczenia mocy zamówionej.

Raporty

Raporty
Asix udostępnia klika metod tworzenia raportów przebiegu procesów
i produkcji:

W każdej licencji Asix dostępne są pod szyldem AsRaport 
narzędzia do projektowania i generowania raportów w oparciu o 
Microsoft SQL Server Reporting Services. Z punktu widzenia 
użytkownika oznacza to możliwość swobodnego konstruowania 
raportów, ich modyfikowania, przeglądania i wykonywania w 
środowisku Asix. Raporty mogą być generowane automatycznie, 
w oparciu o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym 
użytkownik może określić najdogodniejszy dla niego format 
publikacji wyników (PDF, DOC, XLS, HTML).

Asix udostępnia dodatek do programu Microsoft Excel umożliwia-
jący szybkie tworzenie raportów z danych archiwalnych oraz 
umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych bieżących – 
wystarczy kilka kliknięć myszką, by dane pojawiły się w arkuszu. 
Dzięki dodatkowi interfejs programu MS Excel zostaje rozbudowa-
ny o obiekt Tabela oraz formuły udostępniające różne kategorie 
danych z aplikacji Asix. 

Program AsTrend – wyświetlania i przeglądania przebiegów 
czasowych wybranych zestawów zmiennych został wyposażony w 
funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla różnych 
okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, dowolny 
okres) i odpowiadających im domyślnym przedziałom czasowym 
(godzina, dzień, miesiąc). AsTrend udostępnia intuicyjne interfejsy 
pozwalające użytkownikom na łatwe tworzenie własnych 
raportów. 

W zestawie narzędzi raportowych Asix oferuje także system 
raportów skryptowych, tj. możliwości generowania raportów przy 
pomocy skryptów (VB lub C#), który przeznaczony jest dla aplikacji 
o mniejszych oczekiwaniach co do postaci i sposobów dystrybucji 
raportów. Raporty skryptowe nie wymagają instalacji żadnego 
dodatkowego specjalistycznego oprogramowania, poza progra-
mem przeglądarki dokumentów PDF. Dla osób posiadających 
zaledwie elementarną znajomość skryptów Asix udostępnia wyspe-
cjalizowany kreator oraz bibliotekę wspierającą skryptowe tworze-
nie raportów.
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System kontroli użycia aplikacji

System kontroli użycia aplikacji Asix realizowany jest w podstawowym 
zakresie przez Centralny system logowania użytkowników i kontroli 
uprawnień, oparty na  systemie ról użytkowników.

Podstawowy zakres kontroli użycia aplikacji może zostać rozszerzony 
o funkcjonalność modułu AsAudit, dostarczającego zaawansowanych 
narzędzi, których zadaniem jest dostosowanie aplikacji Asix do wyma-
gań stawianych przez procedury walidacji systemów przeznaczonych 
do pracy w farmacji, przemyśle spożywczym i motoryzacyjnym, zgodnie 
ze standardami GAMP5 oraz FDA 21 CFR Part 11. Operator ma wówczas 
ściśle określone przywileje i ograniczenia wykonywania czynności, 
a wszystkie krytyczne czynności  są dodatkowo rejestrowane i dostępne 

do analizy post factum. System nie dopuszcza także do uruchomienia 
oprogramowania aplikacyjnego zmienionego choćby w drobnym 
szczególe względem zatwierdzonego „oryginału”. Platforma Asix.Evo 
oferuje w tym zakresie poniższe mechanizmy:

Rejestracja operacji sterujących wykonywanych przez 
operatorów systemu

Rejestracja działań operatora

Kontrola integralności aplikacji

A S I X  E V O



Platforma Asix posiada wbudowany elastyczny, konfigurowalny system 
obsługi alarmów, który spełnia wymagania kompleksowej obsługi 
sytuacji awaryjnych i zdarzeń w procesie technologicznym.

System alarmów może współpracować z programem AsAlert, który 
służy do rozsyłania zdarzeń alarmowych na urządzenia mobilne 
pracowników.

W pakiecie Asix dostępny jest również program AsAlarm, zintegrowany 
z platformą Asix, dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy 
informacji o alarmach generowanych przez monitorowany obiekt oraz 
danych na temat pracy systemu alarmów. 

System alarmów
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Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi i programów 
dostępnych na platformie Asix o funkcjonalności dedykowane dla 
urządzeń  mobilnych  typu smartfon lub tablet.

Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu 
służącego do wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego 
obiektu, a także sterowania jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi 
interfejsu graficznego został w maksymalnym stopniu dostosowany do 
użycia na urządzeniach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży 
nacisk został położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotyko-
wych.

Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych

Standardowo, platforma Asix dostarcza  specjalizowane narzędzie 
obsługi bazy danych – AsBase, które współpracując z serwerem 
Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na 
łatwe aplikowanie receptur oraz rejestrację predefiniowanych 
rekordów danych – w obu przypadkach zarówno w trybie manualnym, 
jak i automatycznym. Charakterystyczną cechą modułu AsBase jest 
jego w pełni interaktywna parametryzacja i obsługa. Od twórcy aplika-
cji nie jest wymagana specjalistyczna wiedza dotycząca tworzenia baz 
danych. Cały proces budowy aplikacji odbywa się poprzez wprowa-
dzanie danych w oknach dialogowych modułu.

Obsługa receptur 
i archiwizacja zdarzeniowa
danych

Kontrola zasobów produkcyjnych
Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych wymaga dostępno-
ści informacji o zasobach i statystykach ich użycia. Moduł AsService 
umożliwia rejestrację czasów pracy oraz liczby załączeń urządzeń  na 
podstawie danych pobieranych z aplikacji  Asix.  Dzięki  temu możliwe 
jest monitorowanie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-
-remontowych,  alarmowanie i raportowanie przekroczeń z tym związa-
nych oraz gromadzenie danych technicznych i ewidencyjnych każde-
go nadzorowanego urządzenia. 

Podstawą funkcjonowania modułu AsService jest rejestr urządzeń 
i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie pogrupowanie 
danych nt. wszystkich urządzeń. Wszystkie informacje generowane 
i przetwarzane w module AsService  (stany liczników, czynności eksplo-
atacyjne, historia operacji, …) powinny odnosić się do urządzeń
wprowadzonych do w/w rejestru.



Środowisko projektowania aplikacji Asix w technologii Evo odznacza się 
przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Zarówno konfigurowanie systemu 
wizualizacji, jak i parametryzacja aplikacji odbywa się przy użyciu 
narzędzi dostępnych bez dodatkowych kosztów w każdej licencji 
systemu Asix. W każdej chwili projektant może wykonać modyfikacje 
aplikacji na obiekcie, nawet bez jej wyłączania z pracy. 

Asix.Evo pozwala łatwo zaprojektować graficzną warstwę aplikacji 
dzięki wbudowanemu edytorowi grafik (diagramów) tworzonych 
w grafice wektorowej (skalowalnych) z dostępną bogatą biblioteką  
elastycznych obiektów i możliwością swobodnego mieszania ich 
z grafiką rastrową/wektorową (w pakiecie projektant otrzymuje obszer-
ną bazę obrazków pomocnych w tworzeniu wizualizacji). 

Interaktywne środowisko projektowania aplikacji

Publikowanie w sieci
Aaplikacja (również syntetyczna), wraz z dostępem do narzędzi 
analitycznych (rozbudowane raporty AsRaport, analiza alarmów 
w AsAlarm, wykresy w AsTrend), może być bez trudu opublikowana 
w sieci lokalnej oraz Internecie, i wykonywana bez jakichkolwiek ograni-
czeń w oknie przeglądarki internetowej. Nie jest wymagana żadna 
konwersja aplikacji, a jej funkcjonalność również nie ulega ograniczeniu. 
Webowe wersje aplikacji, publikowane na serwerze Internetowych 
Usług Informacyjnych (IIS) w technologii XBAP, działają z najnowszymi 
przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla Firefox,  Google Chrome 
i Opera; w tych ostatnich po zainstalowaniu darmowego dodatku IE 
Tab, zapewniającego tryb zgodności z IE.

Oprócz techniki przeglądarkowej alternatywę stanowi wykorzystanie 
usługi darmowego klienta Microsoft Remote Desktop (RDS). 
Pozwala ona na dostęp do aplikacji za pomocą cienkich klientów (Thin 
Client) uruchomionych na urządzeniach pracujących pod kontrolą 
systemów: Android firmy Google oraz iOS firmy Apple. Podłączenie do 
hosta za pośrednictwem usługi zdalnego pulpitu pozwala uruchamiać 
zainstalowane na nim oprogramowanie – w szczególności system 
Asix.Evo. W tym trybie aplikacje Asix są dostępne z pełną funkcjonalno-
ścią na tabletach i smartfonach,  identycznie jak na tradycyjnym 
terminalu Windows. Wystarczy zakup odpowiedniej liczby licencji 
AsixRDS. Oczywiście, dostęp w trybie RDS możliwy jest też ze stanowisk 
bazujących na systemie Windows.

Standardowo, platforma Asix dostarcza  specjalizowane narzędzie 
obsługi bazy danych – AsBase, które współpracując z serwerem 
Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na 
łatwe aplikowanie receptur oraz rejestrację predefiniowanych 
rekordów danych – w obu przypadkach zarówno w trybie manualnym, 
jak i automatycznym. Charakterystyczną cechą modułu AsBase jest 
jego w pełni interaktywna parametryzacja i obsługa. Od twórcy aplika-
cji nie jest wymagana specjalistyczna wiedza dotycząca tworzenia baz 
danych. Cały proces budowy aplikacji odbywa się poprzez wprowa-
dzanie danych w oknach dialogowych modułu.
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Diagram uruchomiony w przeglądarce 
w trybie pełnoekranowym:



Otwartość systemu Komunikacja z obiektem

Interfejs OPC UA
OPC Unified Architecture (OPC UA) to nowoczesny standard współcze-
snej komunikacji przemysłowej, którego działanie opiera się na zasadzie 
klient-serwer. Ponieważ protokół OPC UA jest elastyczny i całkowicie 
niezależny od dostawcy, uznaje się go za idealny protokół komunikacyj-
ny do wdrożenia standardu Industry 4.0.

Asix od wersji 9 wyposażony został w możliwość komunikacji według 
standardu OPC UA. Asix może zarówno pobierać dane z urządzeń 
zewnętrznych posiadających serwer OPC UA, jak też udostępniać dane 
zewnętrznym systemom poprzez swój serwer OPC UA.

Asix posiada również wbudowany serwer REST umożliwiający udostęp-
nianie jego zasobów z wykorzystaniem protokołu http/https. Oparty na 
tej technologii specjalizowany drajwer do wymiany danych z urządze-
niami WISE firmy Advantech, stanowiący część systemu, otwiera 
możliwość budowy rozproszonych aplikacji IIOT używających, jako 
medium komunikacyjnego, sieci rozległej. 

Ponadto, dostępny w systemie drajwer protokołu MQTT daje możliwość 
implementacji rozwiązań wymagających przesyłania danych do 
aplikacji pracujących w chmurach Microsoft i Amazon.

Asix zapewnia otwartość systemu rozumianą jako możliwość bezpo-
średniego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji/progra-
mów stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych 
w środowisku Windows. Jako pośrednik między aplikacjami systemu 
operacyjnego Windows a aplikacją Asix służy zestaw serwerów 
wchodzących w skład modułu AsixConnect. Udostępnia on dane 
systemu Asix – bieżące, archiwalne, alarmy i bazę definicji zmiennych. 
W środowisku Windows dostęp do danych możliwy jest wg protoko-
łów DDE, OLE DB i OPC/OPC UA. Dla środowiska Windows/Visual Basic 
dostępne są serwery Automation, a dla środowiska Windows/Visual 
Studio – serwery .NET. W Internecie/Intranecie dostęp do danych 
umożliwia serwer Web Services.

Asix posiada bogaty zestaw ponad 100 drajwerów komunikacyjnych 
dla szerokiej gamy sterowników,  regulatorów i urządzeń pomiarowych. 
Komunikacja może być realizowana jednocześnie przez wiele różnorod-
nych kanałów fizycznych – sieć Ethernet, sieci polowe, łącza szerego-
we, Internet. Poza licznymi protokołami światowych producentów – 
m.in.: Siemens, GE Fanuc, Beckhoff, Wago, ABB, Schneider 
Electric, Omron, Rockwell, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech, 
Emerson, LG,  Phoenix –  w systemie Asix zaimplementowana została 
obsługa standardowych protokołów takich jak: OPC DA 1.0, 2.0A, 
OPC HDA, OPC A&E, OPC UA, OLE Automation, OLE DB, CANBUS, 
CANopen, DDE, DLMS, DNP3, IEC61850, IEC62056-21, M-BUS, 
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, NCP, Profibus, Profinet, SNMP. 

Gotowość na Industry 4.0, IIoT
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Asix Energy

Monitoring zużycia 
mediów energetycznych 

Asix OEE

Monitoring efektywności 
maszyn i linii produkcyjnych

Geo SCADA

Zarządzanie rozległymi
sieciami dystrybucji 

mediów z użyciem map

WAGO
Visu Building

System BMS nadzoru 
inteligentnych budynków

Asix – Platformą dla rozwiązań dedykowanych


