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• zpracování dat dle signalizace rukou na dálku  

• vyhodnocování přítomnosti obsluhy 

• sledování provozu stroje (OEE) 

Parametry 
• Displej 8,9“ /10,8“ (kapacitní dotykový) 

• CPU 4 jádrový, frekvence 1,4 GHz, pasivní chlazení 

• Pevný disk 32 GB, Paměť DDR3L 2GB 

• Windows 10 IoT/Android 

• Krytí IP 30 

• 1x Micro SD, 2x USB 2.0,  1x HDMI, 1x RJ45 

www.smart4factory.cz Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme! 

Základní funkce 

Doplňkové funkce 
• čtení 2D a 3D kódů 

• komunikace s ERP/MES systémy (pomocí API) 

• integrace čtečky čipů / karet / otisku prstu 

• příjem dat z bezdrátových měřidel 

Průmyslový terminál s 3D kamerou 

pro sběr dat z pracoviště 



Chcete využít Vy nebo Vaši lidé co nejvíce možnosti Průmyslu 4.0? 

• „Chtěl bych jen zjistit víc o tom “…“, jestli mě to vůbec zajímá.“ 

• „Nevíme, jestli je to pro nás vhodné…“ 

• „Hodila by se nám inspirace, jak to chodí jinde.“ 

• „A šlo by nějak udělat, aby šlo “…“ nebo něco takového?“ 

• „Nemáme na to lidi, ale rádi bychom to zkusili.“ 

Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme! 
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Strávili jsme dost času v 

podnicích jako je ten Váš a 

možná i několika větších. 

Máme respekt ke každému, 

komu se podařilo vybudo-

vat fungující business. Ne-

musíte mít závratný obrat 

ani stovky kompetentních 

zaměstnanců, aby se Vám 

fungovalo lépe. 

Není nutné si hned pořizo-

vat roboty a zavádět kom-

plexní informační sys-

témy, abyste mohli věci 

zlepšit. Všimli jsme si to-

tiž, že některé věci se ne-

ustále opakují nezávisle 

na oboru podnikání nebo 

velikosti podniku. 

Průmysl 4.0 nás baví a vní-

máme jej jako oblast nava-

zujících kompetencí, s kte-

rými se dá pracovat již ny-

ní. Jejich potenciál plně 

využijete při smysluplném 

propojování a využití šesti 

pilířů – proto vznikl náš 

koncept Smart4factory.  

Budeme rádi, dáte-li dů-

věru našim kolegům s 

dlouholetými zkušenost-

mi z praxe, kteří Vám 

dovedou přiblížit dostup-

ná řešení a možnosti 

pro Vaše firmy a podni-

kání. 


