
Proficy iFIX
WIĘCEJ NIŻ SCADA

Niezawodne oprogramowanie klasy HMI/SCADA to
o wiele więcej niż nowoczesna wizualizacja i sterowanie
procesami. To kompleksowy system, wspierający
podejmowanie właściwych decyzji produkcyjnych.

+ 35+ 6000
LICENCJI iFIX

W POLSCE

+ 400 TYS.
LICENCJI

NA ŚWIECIE

+ 900
ZAKŁADÓW
W POLSCE



WYBIERAJĄC
OPROGRAMOWANIE
PROFICY SCADA iFIX,
OTRZYMUJESZ
ZNACZNIE WIĘCEJ,
NIŻ TYLKO SYSTEM
WIZUALIZACJI

WIZUALIZACJA I STEROWANIE
Precyzyjne monitorowanie i kontrola wszystkich
aspektów procesu.

ARCHIWIZACJA
Historian Essentials w cenie: 1 000 zmiennych bez
limitu czasowego i nawet do 10 000 w buforze na
200 dni.

ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE ALARMAMI
Opcja alarm-shelving w standardzie oraz możliwość
rozbudowy systemu o pakiet Win-911 (e-mail/sms).

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU
Z pakietem wsparcia technicznego VIXCare w języku
polskim oraz z opieką GE Digital Acceleration Plan,
zapewniającą m.in.: bezpłatne aktualizacje oprogra-
mowania i dostęp do pakietu iFIX Productivity Tools.

MOBILNYDOSTĘP
Zdalny i mobilny dostęp do systemu SCADA dzięki
zastosowaniu dodatkowych klientów
(np. Proficy Webspace).



Proficy iFIX Standard

Proficy Historian

Proficy iFIX Plus - aplikacja wielomonitorowa

Proficy iFIX iClient Proficy iFIX iClient TS
Server

Proficy iFIX Thin Client Laptop

ProficyWebspace Server
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Proficy Historian

Cloud

Proficy iFIX
Server Standby

Proficy iFIX
Server Active

Proficy iFIX iClient

* Schematy mają charakter poglądowy
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PROFICY iFIXW PRAKTYCE

6. System analizujący wskaźnik OEE
System automatycznie pobiera dane z parku maszy-
nowego, na podstawie których wyznaczany jest
wskaźnik OEE dla produkcji. Umożliwia dokładną
analizę pracy maszyn i przestojów oraz zapewnia
wygodne raportowanie – także na urządzeniach
mobilnych.

POZNAJWIĘCEJ HISTORII KLIENTÓW:WWW.VIX.COM.PL/REALIZACJE

https://www.vix.com.pl/realizacje/


Polska wersja językowa

Wgląd do danych i ekranów synoptycznych
i kluczowych wskaźników KPI

Szeroki zakres narzędzi tworzenia aplikacji
(obiekty dynamo, kontrolki .NET, kreator
animacji)

Bezproblemowy rozwój aplikacji dzięki językowi
VBA oraz dostępowi do API

Komunikacja ze wszystkimi najpopularniejszymi
na rynku urządzeniami

Niezawodność zapewniona przez redundancję

Archiwizacja kluczowych danych
w Proficy Historian Essentials

Zdalny i mobilny dostęp za pośrednictwem
klientów sieciowych

Bardzo duża skalowalność tworzonego systemu,
a także szerokie możliwości komunikacyjne
(iFIX jako serwer, a także klient OPC UA)

Nowe systemy przykładowe, zaprojektowane
zgodnie ze standardem ISA 101, będące dosko-
nałym narzędziem do poznania możliwości
i mechanizmów działania Proficy iFIX.

DLACZEGO iFIX? WARTOWIEDZIEĆ

PRZETESTUJ ZADARMO:
www.vix.com.pl/demo

WSPARCIE TECHNICZNE
i bezpłatne aktualizacje w ramach
usługi Accelera�on Plan

USŁUGIWDROŻENIOWE
rozbudowa, aktualizacja, optymalizacja,
dedykowane aplikacje.

PORTAL VIX AUTOMATION
znajdziesz tam oprogramowanie oraz
wszystko to, co pomoże Ci rozpocząć
pracę: www.vix.com.pl/portal

PROFESJONALNE SZKOLENIA iFIX
www.vix.com.pl/szkolenia

DOWIEDZ SIĘWIĘCEJ

VIX AUTOMATION Sp. z o.o.
Autoryzowany Dystrybutor
Oprogramowania Przemysłowego GE Digital
ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice

tel.: 32 358 20 20
vix@vix.com.pl
www.vix.com.pl

https://www.vix.com.pl/portal
https://www.vix.com.pl/portal
https://www.vix.com.pl/szkolenia
https://www.vix.com.pl/portal

