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DIGITÁLNY PODNIK
 

Prostrední ctvom Profi cy Operations Hub mô ž u tí my na vš etký ch ú rov-
niach v organizá cii zvý š iť  efektí vnosť  prevá dzky a robiť  lepš ie rozhod-
nutia na zá klade historický ch ú dajov a ú dajov v reá lnom č ase v celom 
zá vode, vrá tane Historianu, MES a apliká cií  tretí ch strá n. Použ í vatelia 
mô ž u monitorovať , ovlá dať , zadá vať  ú daje a vykoná vať  analý zu pro-
strední ctvom Profi cy Operations Hub. 
Nová  verzia 1.7 ponú ka zoznamy ú loh zariadení  v reá lnom č ase s kon-
textom, podporu relač ný ch databá z, š ká lovateľ nosť , potrebný  vý kon 
a zabezpeč enie. Sú č asť ou rieš enia je aj apliká cia Advanced Historian 
Trend Analysis App pre analý zu ú dajov v kontexte majetkový ch mode-
lov, widgety Profi cy Plant Applications a podporu anglič tiny, č í nš tiny, 
japonč iny, kó rejč iny, š panielč iny, nemč iny, ruš tiny a č eš tiny. 
S Profi cy Operations Hub zí skajú  organizá cie zá klad pre prehľ ad 
o prevá dzke a produktivite, č o je kritický  krok na ceste k digitá lnej 
transformá cii. 

Urý chľ uje vý voj rozsiahlych Web apliká cií  bez 
potreby tvorby kó du 
Profi cy Operations Hub umož ň uje vý vojá rom aj obyč ajný m už í vate-
ľ om rý chlo zostavovať  obrazovky prostrední ctvom komplexnej kniž ni-
ce widgetov a usporiadať  ich tak, aby poskytovali potrebnú  vizuali-
zá ciu. Ľ ahká  defi ní cia dá tový ch zdrojov a entí t pripojený ch zariadení  
umož ň uje vytvá rať  reporty nad dá tami pre prijí manie zá važ ný ch 
prevá dzkový ch rozhodnutí . Funkcionalita drag-and-drop umož ň uje 
jednoduché  umiestnenie a konfi gurá ciu vizualizač ný ch komponentov, 
ná sledné  presunutie reportu alebo zdroja ú dajov na komponent vy-
tvorí  dá tové  prepojenie. 

Poskytujte informá cie, na zá klade ktorý ch 
je mož né  konať  
Profi cy Operations Hub zdieľ a informá cie medzi pracovní kmi pre-
vá dzky a umož ň uje im poznať , č o sa deje. Softvé r zlepš uje prí stup-
nosť  pre vš etky role a bez ohľ adu na miesto, poskytuje kritické  infor-
má cie, vrá tane trendov, pre rý chlejš iu reakciu a zoznam potrebný ch 
ú loh a to v reá lnom č ase. Zabezpeč uje jednoduchý  zber ú dajov od 
operá torov, uľ ahč uje interakciu a odosiela prí kazy na pripojené  roz-
hrania. Operá tori mô ž u monitorovať , kontrolovať , analyzovať  a vyko-
ná vať  mnoho ď alš í ch č inností . 

Informá cie na dosah ruky 
Responzí vny dizajn vá m umož ň uje zostaviť  apliká ciu, tak aby informá -
cie boli ľ ahko dostupné  na obrazovká ch PC, tabletoch a mobilný ch 
telefó noch a umož ň ujú  prí stup k informá ciá m a prehľ adu vaš ich ope-
rá cií  odkiaľ koľ vek a kedykoľ vek. 

Profi cy Operations Hub 1.7
od GE Digital

Text a foto Gedis Distribution

Rý chla a automatická  reakcia založ ená  
na ú dajoch IIoT 
Profi cy Operations Hub vá m umož ň uje spú š ť ať  automatické  akcie 
na zá klade konkré tnych pracovný ch ú konov, systé mový ch dá t alebo 
stavov zariadení . Mô ž ete nakonfi gurovať  akcie na riadenie reportov, 
odosielanie e-mailov alebo posielanie prí kazov do zariadení . 

Š etrite č as centralizovanou sprá vou, použ í vaní m 
š tandardov a hotový mi klientmi 
Využ í vaní m web technoló gií  a otvorený ch š tandardov, ako je naprí -
klad OPC UA pre interoperabilitu, Profi cy Operations Hub skracuje 
č as nasadenia a ú drž by. Skutoč ní  natí vni weboví  klienti nevyž adujú  
inš talá ciu klienta. Nasadenie a ú drž ba neboli nikdy jednoduchš ie. 

Profi cy Operations Hub od spoloč nosti GE Digital je moderné  centralizované  prostredie na rý chlu tvorbu 
priemyselný ch apliká cií . Vďaka centralizovanej vizualizá cii / konfi gurá cii digitalizovaný ch procesov, 
dá tovej konektivite, agregá cii a business intelligence umož ň uje zdokonaľ ovať  prevá dzkové  procesy 
a operá cie jednoduchý mi analý zami komplexný ch informá cií  bez ohľ adu na miesto aktivity. 

Vý stupy Profi cy Operations Hub 1.7

• zdokonaľ ujte spoluprá cu a programy neustá leho zlepš ovania 

prostrední ctvom ľ ahko dostupné ho, cross-business prevá dzkové -

ho hubu 
• rý chly vý voj webový ch obrazoviek pre prevá dzku 

• rý chlejš ia reakcia a lepš ie rozhodovanie pomocou centralizo-

vanej vizualizá cie, digitalizovaný ch procesov, analý zy ú dajov 

v kontexte a zoznamov ú loh 

• zní ž ené  ná klady a č as, potrebný  na uvedenie do prevá dzky pri 

vytvá raní  webový ch prevá dzkový ch apliká cií  

• niž š ie ná klady na ú drž bu vď aka centralizovaný m webový m apli-

ká ciá m 
• informá cie kdekoľ vek a kedykoľ vek s responzí vnym dizajnom
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GE Digital
Vo svete priemyselné ho internetu vecí  (Industrial Internet of Things – IIoT) sú  organizá cie schopné  optimalizovať  

produktivitu, zniž ovať  ná klady a dosahovať  vynikajú cu prevá dzkovú  ú roveň . Aj keď  je to vzruš ujú ci č as na prí lež itosti 

a rast, mô ž e to priniesť  aj nové  vý zvy, otá zky a neistotu. Bez ohľ adu na to, kde sa nachá dzate na svojej ceste IIoT, 

GE Digital vá m ponú ka tie sprá vne služ by:

PORADENSKÉ  SLUŽ BY 

– mô ž eme vá m pomô cť  naplá novať  a zač ať  vaš u cestu IIoT spô sobom, 

ktorý  je v sú lade s vaš imi konkré tnymi obchodný mi pož iadavkami.

RIADENÉ  SLUŽ BY 

– pomô ž eme vá m udrž iavať  vaš e kritické  zariadenia z jedné ho z naš ich centier po celom svete, 

pomocou prediktí vnej analytickej technoló gie založ enej na modeloch. 

IMPLEMENTAČ NÉ  SLUŽ BY

 – naš i skú sení  partneri mô ž u implementovať  kolaboratí vny, viacgenerač ný  program, 

ktorý  spojí  vaš e existujú ce investí cie so sprá vnymi vylepš eniami a technoló giami. 

VZDELÁ VACIE SLUŽ BY

 – špecializujeme sa na vzdelá vacie služ by prostrední ctvom naš ich š koliacich a certifi kač ný ch programov, 

aby sme zaistili, ž e využ í vate naš e rieš enia v plnom rozsahu. 

ACCELERATION PLANS 

– pomô ž eme Vá m, aby vaš e podnikanie naď alej fungovalo s najvyš š ou ú č innosť ou, 

a to vš etko pri súč asnom zmierň ovaní  rizí k pre vaš e investí cie. 

BEZPEČ NOSTNÉ  SLUŽ BY 

– naš e rieš enia poskytujú  priemyselnú  bezpeč nosť  pre š irokú  š ká lu topoló gií  OT sietí  a apliká cií . 

GE (NYSE: GE) je svetová  digitá lna priemyselná  spoloč nosť , ktorá  transformuje priemysel pomocou softvé rovo definovaný ch ná strojov a rieš ení , ktoré  sú  prepojené , respon-

zí vne a prediktí vne. Spoloč nosť  GE je organizovaná  na zá klade globá lnej vý meny poznatkov, tzv. „GE Store“, prostrední ctvom ktorej kaž dá  spoloč nosť  zdieľ a a má  prí stup 

k rovnakej technoló gii, trhom, š truktú re a intelektu. Kaž dý  vyná lez ď alej podporuje inová ciu a apliká ciu v naš ich priemyselný ch odvetviach. Vď aka ľ uď om, služ bá m, techno-

ló giá m a rozsahu poskytuje GE lepš ie vý sledky zá kazní kom tý m, ž e hovorí  jazykom priemyslu. 

Gedis Distribution - autorizovaný distribútor GE Digital 

pre Slovenskú a Českú republiku

Úspešné projekty potrebujú úspešných a spoľahlivých partnerov. V spoločnosti Gedis Distribution budujeme efektivitu, rozvoj 

a  komfort našich klientov na odborných znalostiach, progresívnych technologických inováciách a  vysoko profesionálnych 

službách. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti distribúcie informačných technológií vám dokážeme priniesť jed-

noduché riešenia aj na zložité problémy.

www.ge.com/digital


