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Doplněk systému ERP

Monitoring parametrů motoru

Mobilní klient IS Karat

ABB Ability Smart Sensor

Kategorie:
Informační systémy
Karat Software, www.karatsoftware.cz

Kategorie:
Komunikační produkty
ABB, www.abb.cz

Přihlašovatel:
Karat Software, www.karatsoftware.cz
výrobce

Přihlašovatel:
ABB, www.abb.cz
výrobce a prodejce

Použití produktu: Produkt je plnohodnotným klientem IS Karat s podporou většiny
standardních i firemních funkcionalit zákazníka, což z něj dělá oproti jednoúčelovým
aplikacím s neměnnou funkčností a jednostranným zaměřením na konkrétní mobilní
platformu skutečného pomocníka pro práci mimo kancelář. Navíc přináší možnosti vy‑
užití nativních funkcí mobilních zařízení, jako jsou systémové notifikace, spuštění foto‑
aparátu a přiložení fotky přímo do aplikace, přímé vytočení telefonního čísla konkrétní
osoby nebo firmy, GPS souřadnice, sdílení dokumentů a další.

Použití produktu: ABB Ability Smart Sensor monitoruje nízkonapěťové asynchronní
motory, poskytuje nejdůležitější informace o jejich chodu, a umožňuje tak nejen zvyšo‑
vat provozuschopnost motorů, ale i jejich životnost, výkon strojů a celkovou produkti‑
vitu. Připevňuje se k rámu motoru, takže nejsou nutné žádné kabely. Bezdrátově ode‑
slané údaje se analyzují pokročilými algoritmy a provozovatelům motorů pomáhají plá‑
novat údržbu, snižovat náklady, optimalizovat provoz závodu a efektivně využívat elek‑
trickou energii.

Popis produktu: Produkt je založen na technologiích HTML, CSS a JS s plně responziv‑
ním designem. Zachovává možnosti aplikačního serveru IS Karat, tedy veškeré aplikační
logiky a také další společný vývoj klientů pro všechny podporované platformy (desktop,
mobilní). Výsledkem tohoto spojení je mobilní aplikace, která využívá vlastnosti a vý‑
hody aplikačního serveru IS Karat, ale umožňuje plnohodnotně pracovat s daty na mo‑
bilních zařízeních různých velikostí a s rozličnými operačními systémy. Dovoluje praco‑
vat s klientskými certifikáty, které zajistí, že s mobilním klientem mohou pracovat
pouze ověřená zařízení a uživatelé.

Popis produktu: Senzor detekuje signály, které se týkají stavu parametrů motoru –
vibrace, teplota, hluk a další. Údaje z něj se pak bezdrátově přenášejí pomocí chytrého
telefonu nebo přenosové brány na internet a zabezpečený server ABB, kde se zpraco‑
vávají pomocí speciálních algoritmů pro získání užitečných informací. Ty jsou pak k dis‑
pozici provozovateli motoru buď na displeji chytrého telefonu, nebo na speciálním zá‑
kaznickém portálu. Pokud systém detekuje závadu, pošle výstrahu provozovateli, který
může přes portál získat přístup k údajům o vývoji stavu i dalším informacím o pracov‑
ním profilu motoru.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Plnohodnotné pořizování a práce s daty v mobilní aplikaci
■■ Jednotný vývoj dalších funkcionalit
■■ Možnost využívat veškeré firemní funkcionality
■■ Přizpůsobení prostředí klienta
■■ Využití nativních vlastností mobilního zařízení
■■ Rychlá reakce na vzniklé interní i externí podněty
■■ Diskrétní a rychlé zjišťování informací
■■ Rychlá distribuce potřebných informací
■■ Průběžné sledování dodržování dohod s obchodními partnery

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Senzor lze namontovat na jakýkoliv nízkonapěťový motor
■■ Delší bezporuchový provoz i životnost motoru
■■ Vyšší výkonnost a produktivita strojů
■■ Údaje se přenášejí bezdrátově pomocí smartphonu či přenosové brány na internet
■■ Odeslaná data analyzuje zabezpečený server ABB
■■ Intuitivní uživatelské prostředí obsahuje také jednoduchý systém „semaforů“, který
poskytuje přehled o monitorovaných motorech

Cena: zdarma
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