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Co je to TechIS? 

TechIS je modulární software pro plánování údržby, 
řízení údržby a pro evidenci údržby podnikových strojů, 
zařízení, vozového parku, komponent, technologií a 
systémů (tzv. CMMS / EAM).  

 
Systém zpracovává a vyhodnocuje data získaná 
z monitorovacích systémů nebo ručně vložená. 

Představení systému 



           Schéma základních funkcí 



Poskytovatel obchodně-technických a 
inženýrsko-dodavatelských služeb v 
oblasti průmyslových a speciálních PC 
systémů, průmyslové automatizace a 
silnoproudé elektrotechniky. 

Představení holdingu ELVAC 

 
Roční obrat: 613 mil. Kč 
 
Počet zaměstnanců: 145 



ELVAC SOLUTIONS s.r.o. 

Vývoj řídících, monitorovacích a informačních aplikací 
a systémů na platformě MS .NET a CitectSCADA 

Představení ELVAC SOLUTIONS 

 

• ŘLP ČR 

• Povodí Vltavy 

• Letiště Ostrava 

• Letiště Vodochody 

• Aircraft Industries 

• LOM Praha 

Reference 

• Valeo Rakovník 

• Třinecké železárny 

• Bekaert Slovakia 

• Pilsner Urquell 

• Intercontinental Praha 

• Moravskoslezský kraj 



Přímá integrace 

Napojení na SAP 

Řídící systémy 

Monitorovací systémy 

Digital Signage 

 

 

Přehled možností integrace 

Identifikační systémy 

ANDON systémy 

Management 

Kancelářské balíky 

MS Office, Open Office, Adobe (PDF), … 

 

 

 



Aplikační rozhraní: 

• Web Services 

• WCF Services 

• REST Services 

• OPC 

• MODBUS, PROFIBUS, … 

• Proprietární řešení 

 
 

Přímá integrace 

Přímá integrace 
s databázovými systémy: 

• Oracle 

• MS SQL 

• MS Access 

• PostgreSQL 

• MySQL 
 

Trend moderního podniku – vzájemná propojenost 
sytémů (ERP, HR, CRM, účetní, skladové, monitorovací ) 



Screenshot k přímé integraci 
(založení stroje/technologie?) 

Přímá integrace 

Synchronizace technologií a 
systémů s evidencí majetku 

Provázání se skladovým 
hospodářstvím (stav, poloha, …) 

Synchronizace partnerských 
organizací s podnikovým CRM 



Napojení na SAP 

• Komplikovaný přístup do datových struktur SAPu 

• Typická řešení:  

• zpracování exportních souborů (CSV, XLS(X), XML) 
generovaných SAPem 

• komunikace prostřednictvím výměnných databází 

• automatizované generování datových souborů pro SAP 
přímo v prostředí TechIS 

 

 



Napojení na SAP 

Součást systému řízení údržby 
• nadefinování datových úloh 
• naplánování pravidelného spouštění 

 
Komplikace s poskytovatelem IT služeb (nejen SAP) 

• variabilnost řešení 
• nepřehlednost 

 

 

 



Napojení na SAP 



Napojení na SAP 

Screenshot k SAPu 
(naplánování datové úlohy?) 



Řídící systémy (SCADA) 

Komunikace mezi údržbou a SCADA systémy: 

• Online provázání pracoviště dispečerů s údržbou 



Řídící systémy (SCADA) 

• Alarmy dohledových systémů se propagují do systému 
údržby v podobě závad, žádanek či notifikací 

• Automatické doplňování formulářů hodnotami z 
řídících systémů 

• Synchronizace objektů SCADA systému a údržby 

• Dodatečné zrušení záznamu zavedeného ze strany 
SCADA (případ omylu, vyřešení dispečerem, …) 

 
 



Řídící systémy (SCADA) 

Screenshot ke SCADA 
(automaticky vyplněný formulář?) 

Na integraci se SCADA systémem 
musí navazovat notifikační systém 
(SMS, email, audio, Digital Signage). 

Synchronizace závažnosti poruch (při 
změně ve SCADA - mapování). 



Řídící systémy (SCADA) 
Příklad provázání SCADA s řízením 
údržby – Řízení letového provozu ČR 



Řídící systémy (SCADA) 

Příklad provázání SCADA s řízením 
údržby – Řízení letového provozu ČR 

SCADA 
1) Alarm splňuje kritéria pro 

publikování do systému 
údržby. 

2) Dispečer potvrdí platnost 
3) Alarm je do systému řízení 

údržby propagován v podobě 
žádanky či závady 

Údržba 
1) Systém údržby potvrdí zpět do 

SCADA úspěšné přijetí. 
2) Notifikuje (SMS, email, …) 

odpovědné osoby (vedoucí 
údržby, externí servisní 
organizace, …). 

3) Naplánování servisu, záznam o 
provedení, uzavření případu. 



• Integrace s běžnými monitorovacími či MES systémy: 
• Standardní komunikační rozhraní 
• Pro specifická rozhraní je nutná přesná dokumentace 
• Export a import souborů (např. ve formátu XML) 

• Napojení strojů bez standardního rozhraní 
• Vyvedení signálů na ioLogik (či jinou řídící jednotku) 
• Napojení stavů na operace systému pro řízení údržby (např. 
TechIS API). 

• Nativní integrace produktů TechIS a EIS 
• http://eis.elvacsolutions.eu/ 

Monitorovací systémy 

http://eis.elvacsolutions.eu/
http://eis.elvacsolutions.eu/


Screenshot k MES 
(naplánování odstávky?) 
 

Monitorovací systémy 

Ideální je možnost oboustranné 
synchronizace. Údržba navržená ze 
strany monitoringu či  MES nemusí 
vyhovovat. Dodatečné úpravy ze 
strany vedoucího údržby musí být 
propagovány zpět do zdrojového 
systému. 



Digital Signage 

• Digital Signage 

• Vizualizace závad na displejích (např. umístěných 
na pracovišti údržby) 

• Zvuková signalizace 
 



• Přehled plánované údržby 

• Zobrazení denního plánu na displeji 

• Aktuální stav řešení závad 

• Online prezentace statistických vyhodnocení 
činnosti údržby na základě reálných dat 
 

Digital Signage 

www.infopanels.eu 



Digital Signage 



Identifikační systémy 

• Identifikační systémy (barcode, RFID, QR, NFC, ...) 

• Mobilní klient - informace o technologii přímo v terénu 
(SmartPhone) 

• Poskytování dat pro RFID systémy - čtečky 

• Skladová evidence - podpora sledovatelnosti technologií 
(traceability) 

 



ANDON systémy 

• Přijetí instrukce o poruše v provozu 

• Založení závady v rámci systému údržby 
 

Proces musí být 
automatický. 
Závislost na lidském 
faktoru generuje 
chyby v procesu 
údržby. 



• Navazuje založení žádanky případně 
naplánování opravy/údržby 
 

ANDON systémy 

Notifikace 
technika/seřizovače 
(TechIS klient, email, 
SMS, přeposlání 
instrukce dalším 
systémům třetích 
stran) 



Screenshot k ANDON 
(založení závady?) 
 

ANDON systémy 

Optimalizace informací 
získaných z ANDON systému. 
 
Více neznamená lépe. 



Integrace s mobilními zařízeními 

Mobilní klient 

• Inventarizace zařízení a technologií v terénu, 

• zadávání žádanek údržby, 

• hlášení a dokumentace poruch, 

• foto-dokumentace, lokalizace, … a další. 

Technické řešení 

• Smartphone, Tablet, Desktop 

 

 
 

Android Android 2.3+ 
iOS Safari iOS 6+ 
IE Windows Phone Windows Phone 8 



Integrace s mobilními zařízeními 

Notifikační SMS zprávy 

• Případy užití 

• Oznámení o závadách, 

• Připomenutí plánované údržby, a další … 

• Technické řešení 

• Využití SMS služby operátora 

• Vlastní modem připojený k serveru 

 
 



Analýzy a reporting 

Jediný rozměr, ve kterém vidí údržbu 
management. 

 
 



Automatická distribuce reportů a analýz 

• Pravidelný odběr elektronickou poštou 

• Naplánování odběru reportů 

• Specifikace příjemců - zaměstnanci, zákazníci, 
dodavatelé servisních služeb 

 

Analýzy a reporting 

Automatizované publikování v 
zabezpečené síti 

 
 



Analýzy a reporting 

Designer tiskových sestav 
otevírá neomezené možnosti 
na poli reportingu a analýz. 



Analýzy a reporting 

Úplná kompatibilita s běžnými kancelářskými 
nástroji (MS Office, Open Office, Adobe 
 

CSV, HTML, 
JPG, MHT, 
PDF, RTF, 
TXT, XLS, 
XLSX, PPT, 
PPTX 
 



Screenshot k exportům 

Exportní formáty 

Jakákoli evidence musí být 
reportovatelná! 



Screenshot k exportům 

Exportní formáty 



Děkuji za pozornost 

www.techis.eu 


