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Rozbudowana funkcjonalnoœæ
platformy Hetman

Wysoka wydajnoœæ przetwarzania danych oferowana
przez serwer baz danych Sybase Adaptive Server Any-
where odgrywa kluczow¹ rolê w module Monitorowania
Produkcji, który jest elementem sk³adowym platformy
Hetman - zintegrowanej platformy zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem klasy ERP II. Dzia³anie modu³u polega na

zbieraniu du¿ej iloœci danych z hali produkcyjnej, które s¹
na bie¿¹co wprowadzane przy pomocy odpowiednich
terminali lub s¹ przesy³ane bezpoœrednio do systemu przy
pomocy paneli kontrolnych maszyn i urz¹dzeñ. W przy-
padku przedsiêbiorstw produkuj¹cych w trybie ci¹g³ym,
du¿e znaczenie ma równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia kopii
zapasowych bez koniecznoœci przerywania pracy systemu,
jak i samego procesu produkcji.

Funkcjonalnoœæ modu³u jest stale rozwijana. W ostat-
nim okresie wdro¿ona zosta³a opcja, dziêki której infor-
macja o awarii maszyny na hali produkcyjnej jest automa-
tycznie przesy³ana do serwisanta, który mo¿e natychmiast
podj¹æ interwencjê. Rozwi¹zanie to znacznie usprawnia

Do niedawna rozwi¹zania mobilne by³y dostêpne jedy-
nie dla du¿ych firm o wielomilionowych obrotach i zatrud-
nieniu siêgaj¹cym kilkuset pracowników. Dzia³o siê tak
g³ównie ze wzglêdu na koszt urz¹dzeñ takich jak laptopy
czy palmtopy oraz samego oprogramowania pozwalaj¹-
cego wykorzystaæ mo¿liwoœci rozwi¹zañ mobilnych. Jego
koszt przekracza³ czêsto 100 tys. z³, co dla firmy zatrud-
niaj¹cej kilkunastu pracowników by³o niestety barier¹ nie
do przebycia.

Szybki postêp technologiczny i konkurencja na rynku
dostawców urz¹dzeñ, oprogramowania i us³ug telekomuni-
kacyjnych spowodowa³ jednak, ¿e w ci¹gu ostatnich kilku
lat ceny rozwi¹zañ mobilnych znacznie spad³y. Producen-
ci, dostrzegaj¹c w sektorze MSP atrakcyjny rynek, zaczêli
wspólnie z operatorami sieci GSM przygotowywaæ specjal-
ne, uwzglêdniaj¹ce potrzeby przedsiêbiorców oferty. Pol-
komtel z firm¹ WA-PRO oraz Sybase przedstawi³ pierwszy
„mobilny” pakiet skierowany na rynek masowy. W jego
sk³ad wchodzi telefon komórkowy, funkcjonuj¹cy jako
modem, urz¹dzenie PDA oraz oprogramowanie. Cena pa-
kietu zaczyna siê od 1 z³ netto.

Jeszcze niedawno jeden z najwa¿niejszych elementów
rozwi¹zañ mobilnych stanowi³ laptop. Obecnie jego rolê
zajmuje palmtop czy coraz bardziej popularny smart-
phone. Urz¹dzenia te s¹ bardziej porêczne, a tak¿e jak
pokazuje praktyka, bezpieczniejsze w zastosowaniu. Smart-
phone jest rozwi¹zaniem ca³oœciowym, pokrywaj¹cym
us³ugi transmisji danych oraz g³osowe. Zawiera ono w sobie
zarówno telefon, jak i ma³y komputer. Przyk³adami

takiego rozwi¹zania s¹ urz¹dzenia typu Qtec/MDA, Nokia
Communicator 9300/9500 lub HP iPAQ HW 6510.
Urz¹dzenia te posiadaj¹ wszelkie dostêpne protoko³y
bezprzewodowe (bluetooth i Wi Fi), wspieraj¹ transmisje
danych GPRS/EDGE. Ten ostatni model (HP) posiada
tak¿e wbudowany modu³ GPS. S¹ to urz¹dzenia typu „no
compromise” i u¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ je do prak-
tycznie ka¿dego zastosowania, od rozmów po aplikacje
biznesowe.

Sybase wypuœci³ niedawno na rynek najnowsz¹ wersjê
swojej bazy SQL Anywhere 10, przeznaczon¹ równie¿ do
zastosowañ mobilnych. Zawarto w niej wiele nowych
funkcjonalnoœci ale co najwa¿niejsze baza ta obs³uguje
platformê Symbian, co stwarza ogromne mo¿liwoœci
tworzenia bazodanowych aplikacji mobilnych na telefony
komórkowe Nokii oraz Sony Ericssona. Nie ma tak¿e
znaczenia, która wersja Symbiana pracuje na telefonie,
poniewa¿ Sybase stworzy³ natywny motor bazodanowy,
który dzia³a niezale¿nie od wersji systemu operacyjnego
na telefonie. Elementem wspó³dzia³aj¹cym na Symbianie
jest równie¿ znany server synchronizacyjny Mobilink,
który jest czêœci¹ pakietu SQL Anywhere Studio. Mobilna
baza danych oraz Mobilink daj¹ programistom pe³ne mo¿-
liwoœci ³¹czenia siê z korporacyjnymi bazami danych.

Zachêcam naszych Partnerów, równie¿ tych którzy
obs³uguj¹ sektor MSP, do bli¿szego przyjrzenia siê rozwi¹-
zaniom mobilnym Sybase. Pytania w sprawie wspó³pracy
partnerskiej w tym zakresie, proszê kierowaæ na adres:
trabong@sybase.pl °

Tomasz Rabong
Business Development Manager Mobile & Wireless Solutions

trabong@sybase.pl

Rozwi¹zania mobilne
równie¿ dla MSP
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komunikacjê z dzia³em technicznym. Ma to równie¿ swoje
odzwierciedlenie w raportach z planu pracy poszczegól-
nych maszyn.

W ostatnich miesi¹cach firma wdro¿y³a równie¿ opcjê,
w ramach której zosta³ zdefiniowany dodatkowy maga-
zyn, tzw. magazyn koñcówek, w którym gromadzone s¹
informacje o koñcówkach partii produktów wyproduko-
wanych ponad plan. W przypadku ponownej produkcji
takiego towaru, sztuki z poprzedniej partii s¹ dok³adane
do partii bie¿¹cej, dziêki czemu mo¿na ograniczyæ ich
gromadzenie.

Bardzo wa¿n¹ funkcj¹ modu³u Monitorowanie
Produkcji jest mo¿liwoœæ bezpoœredniego przesy³ania
niezbêdnych parametrów bezpoœrednio do maszyny
produkcyjnej bez udzia³u cz³owieka. Zmodyfikowany
zosta³ tak¿e wygl¹d funkcji modu³u, dziêki czemu s¹ teraz
bardziej intuicyjne. Dla poprawy funkcjonalnoœci dodano
mo¿liwoœæ szybszego wydruku karty technologicznej, tzn.
szczegó³owej instrukcji, z czego sk³ada siê dany produkt
oraz opisu poszczególnych operacji produkcyjnych
³¹cznie z parametrami nastaw maszyn, z poziomu planu
produkcji - dziêki temu dostêp do tych informacji sta³ siê
teraz o wiele ³atwiejszy.

Max Elektronik i Emax dostarcz¹ system monitoro-
wania wydruków Printoscope dla Uniwersytetu Œl¹skiego.
System zak³ada uruchomienie 4000 kont dla u¿ytkow-
ników - jest to pierwsze w Polsce wdro¿enie na tak¹ skalê
na terenie uczelni wy¿szej.

Kontrakt, którego realizacja potrwa 5 lat, obejmuje
przeprowadzanie audytu aktualnego œrodowiska druko-
wania i kopiowania na Uniwersytecie Œl¹skim, opraco-
wanie projektu systemu docelowego oraz jego wdro¿enie
obejmuj¹ce dostarczenie oprogramowania Printoscope,
udostêpnienie urz¹dzeñ wielofunkcyjnych oraz prze-
prowadzenie szkoleñ z zakresu u¿ytkowania systemu.
W okresie realizacji umowy konsorcjum zobowi¹zane
bêdzie do œwiadczenia opieki technicznej nad wdro¿onym
systemem obejmuj¹cej: utrzymanie sprawnoœci jego
dzia³ania oraz dostarczanie wszelkich materia³ów
eksploatacyjnych.

System Printoscope obni¿a koszt produkcji dokumen-
tów przez redukcjê produkowanych dokumentów oraz
optymalizacjê zu¿ycia infrastruktury informatycznej.
System dostarcza informacje o drukarkach, kopiarkach
i urz¹dzeniach wielofunkcyjnych, które s¹ przeci¹¿one,
nieu¿ywane oraz generuj¹ najwy¿sze koszty. Na podsta-
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Printoscope dla Uniwersytetu Œl¹skiego

wie dotychczasowych doœwiadczeñ, szacuje siê, ¿e dziêki
wdro¿eniu systemu Printoscope, koszty produkcji doku-
mentów na Uniwersytecie Œl¹skim spadn¹ nawet o 20%.

Wartoœæ umowy wynosi 3 839 630,88 z³ netto.

G³ówn¹ dziedzin¹ naszej dzia³alnoœci jest tworzenie
systemów informatycznych. Od wielu lat z pasj¹ projek-
tujemy oprogramowanie dla œwiaty, administracji i przed-
siêbiorstw. Dlatego z ³atwoœci¹ potrafimy zrozumieæ
równie¿ pasje innych…

¯eglarstwo jest dla nas nie tylko wspania³¹ zabaw¹
i sposobem na aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim
nauk¹ ¿ycia we wspó³pracy i wzajemnym szacunku, przy
zachowaniu zasad uczciwej rywalizacji. Dlatego od wielu
lat wspieramy finansowo organizowane przez m³odych,
ambitnych ludzi rejsy w najdalsze zak¹tki œwiata i sami
uczestniczymy w regatach i innych przedsiêwziêciach
zwi¹zanych z tym sportem. W horyzoncie naszych
zainteresowañ le¿y równie¿ wspieranie ludzi, którzy maj¹
niezwyk³e pasje i pragn¹ realizowaæ swoje marzenia.
W³aœnie z tych powodów zostaliœmy

ekstremalnej

To przedsiêwziêcie autorstwa m³odych, prê¿nych
¿eglarzy, którzy chc¹ pokonaæ legendarne Pó³nocno-Za-
chodnie Przejœcie - szlak, który w ubieg³ym wieku przep³y-
n¹³ Roald Amundsen – norweski badacz i podró¿nik,
odkrywca Bieguna Pó³nocnego. W tym roku mija 100 lat
od tamtego wydarzenia - wyprawa zosta³a zorganizowana,
by uczciæ tê niezwyk³¹ rocznicê.

To bêdzie historyczne wydarzenie. S/Y "Stary", na
którym p³ynie za³oga, bêdzie pierwszym polskim jachtem,
który pokona t¹ niebezpieczn¹ drogê ³¹cz¹c¹ dwa
najwiêksze morza na œwiecie Atlantyk i Pacyfik - wiod¹c¹
przez 5000 mil za ko³em biegunowym. Nastêpnie polscy
¿eglarze skieruj¹ siê na po³udnie, ku brzegom Panamy
i Kolumbii…

Wyprawa, podczas której przebycie tego polarnego
odcinka stanowi pierwszy i najwa¿niejszy etap, rozpoczê³a
siê w maju bie¿¹cego roku w porcie szczeciñskim, a za-
koñczy w czerwcu 2007 roku, w tym samym miejscu.
Aktualnie podró¿nicy przekroczyli symboliczne wrota
North West Passage - Cieœninê Bellota i kieruj¹ siê ku
arktycznemu portowi Tuktoyaktuk. Przep³ynêli do tej
pory ju¿ oko³o 3000 mil morskich…

Ka¿dego dnia rozwijamy ¿agle, by wyp³yn¹æ w rejs po
sukces…
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Kurs na sukces

Sponsorem Tytular-

nym wyprawy QNT North West Passage

The Jubilee Passage 2006/2007.


