ASKOM
O firmie

Niezawodne Rozwiązania
Oferowany produkt

ASKOM jest firmą posiadającą bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w integracji systemów automatyki, systemów zarządzania produkcją (MES) oraz produkcji oprogramowania przemysłowego. Dzięki
naszym kompetencjom klienci otrzymują z jednego źródła rozwiąza
nia, które optymalnie integrują systemy produkcyjne z systemami zarządzania.
Jako wieloletni partner firmy SIEMENS – autoryzowany Solution
Specialist – oferujemy rozwiązania w technologii Totally Integrated
Automation – kompleksowej automatyzacji produkcji, na którą składają się systemy SIMATIC, PCS7, BATCH, SIMATIC IT (MES).
Wdrażamy systemy zarządzania produkcją o funkcjonalności:
• śledzenie procesu produkcji,
• historia danych procesowych i produkcyjnych,
• optymalizacja produkcji w oparciu o wskaźniki KPI, OEE,
• zarządzanie jakością,
• harmonogramowanie produkcji,
• bieżące zarządzanie zleceniami i zasobami,
• zarządzanie specyfikacjami i recepturami produktów,
• automatyczne raportowanie,
• integracja MES i automatyki.

Certyfikaty
•
•
•
•

Siemens AUTOMATION Solution Partner
Siemens SIMATIC PCS7 Solution Specialist
Siemens SIMATIC IT Solution Specialist
EN ISO 9001:2008

Autoryzacje
•
•
•
•
•

Solution Provider of GE Intelligent Platforms
Integrator Systemów Wonderware
Partner Metso Automation
Oracle Silver Partner
Microsoft GOLD Certified Partner

ASKOM oferuje własny produkt – system asix należący do klasy
HMI / SCADA / MES, którego ponad 4000 licencji zostało już zaimplementowanych ze wsparciem ponad 40 autoryzowanych firm integratorskich. Wprowadzana w roku 2012 nowa generacja programu
– Asix.Evo – to daleko idąca ewolucja systemu:
• Całkowicie przeprojektowana wizualizacja cechująca się w pełni
skalowalną grafiką wektorową,
• Wizualizacja technologii łączona z obrazem z kamer, stron www,
• Automatycznie uaktualniane wzorce obiektów,
• Możliwość tworzenia własnych typów obiektów,
• Cała aplikacja w jednym skalowalnym oknie,
• Automatyczne wyliczanie i archiwizacja różnorodnych danych
agregowanych,
• Trendy, także z serwerów OPC HDA,
• Przebudowany system alarmów, z rejestracją pełnej informacji
o zdarzeniach oraz przebiegu ich obsługi,
• Skrypty C# i VB platformy .NET,
• Możliwość uruchomienia aplikacji w pełnej funkcjonalności
w środowisku przeglądarki www bez jakiejkolwiek konwersji.
Pozostają sprawdzone elementy klasycznego asix’a: system
zbierania danych i wydajnej archiwizacji, moduł recepturowania
i archiwizacji zdarzeniowej, swobodne raportowanie w oparciu
o Microsoft Reporting Services.

ASKOM Sp. z o.o.
44 – 100 Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 13
tel. 032 30 18 100
fax 032 30 18 101
www.askom.com.pl, www.asix.com.pl,
kontakt: biuro@askom.com.pl

Kluczowi klienci:
Akzo Nobel Polska, ArcelorMittal Poland, Carlsberg Polska, Elektrownia RYBNIK, HJ Heinz Polska, International Paper KWIDZYN,
Koksownia Częstochowa NOWA, Koksownia PRZYJAŹŃ, Kombinat Koksochemiczny ZABRZE, Kraft Foods Polska, Kronospan Szczecinek,
Mokate, NUTRICIA Polska, PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Elektrownia Turów, PGE Elektrownia Opole, Philips Lighting Poland,
Południowy Koncern Energetyczny, Saint Gobain Construction Products Polska, SGL Carbon Polska, Soda Polska CIECH,
Spółka Energetyczna Jastrzębie, Unilever Polska, PGNiG Termika SA, ZAK SA.

