
CICERO Stapro Group s .r .o . je 
dodavatelem informačních systémů 
pro polygrafický průmysl již více než 
25 let . V celé své historii se snaží 
především o to, aby MIS CICERO 
svým zákazníkům (pracovníkům 
tiskáren) zjednodušoval každodenní 
život a podporoval management 
tiskáren v jejich rozhodování jak 
operativního, tak dlouhodobého 
charakteru . 

Po mnoha úspěšných propojeních 
strojů a MIS CICERO prostřednictvím 
PLC karet (sběr dat o reálném průběhu 
zakázky) zařadila firma do svého 
portfolia výrobků nově prostředky 
s prvky IoT . Konkrétně jde o měření 
reálné spotřeby elektrické energie 
na výrobních zařízeních (CICERO 
ENERGY MODULE) . Jde o neinvazivní 
metodu měření pomocí proudových 
senzorů připojených na přívodní 
kabely 230 / 400 V . Další možností 
je měření hodnot okolního prostředí, 
ve kterém se zakázka vyrábí – 
teplota a relativní vlhkost (CICERO 
ENVIROMENT MODULE) . Data jsou 
prostřednictvím gateway automaticky 
ukládána do databáze a jsou dostupná 
přes cloud . Nahlížet na ně může 
zákazník v internetovém prohlížeči 
nebo ve svém smartphonu . Změřená 
data logicky doplňují a zpřesňují 
podmínky výroby zakázky na stroji .

„Naši zákazníci v posledních 
měsících logicky řeší skokové 
nárůsty cen energií a mají potřebu 
s větší přesností určit reálné náklady 
na výrobu. Měření spotřeby elektrické 
energie je jedním z možných kroků, jak 
tyto náklady lépe stanovit. Dále někteří 
zákazníci našich tiskáren požadují 

jakýsi „štítek“, v jakých podmínkách 
se zakázka vyráběla. Snímače teploty 
a vlhkosti nám tato data poskytují. 
Oblasti snímání dat ze strojů se však 
nevěnujeme až letos. Již od roku 
2014 dodáváme na trh řešení, pomocí 
kterého dokážeme snímat automaticky 
ze stroje operace na zakázce a počty 
průjezdů v čase. Měření spotřeby je 
pouze logickým krokem, jak rozšířit 
tyto technologie. Po osazení stroje 
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V posledních letech 
se dostává do popředí 
ve všech oblastech našeho 
života pojem IoT (Internet 
of Things). Pokud jde 
o moderní technologii, 
mnoho pojmů představuje 
něco složitého a možná 
stále nemáte tušení, co 
znamenají. IoT znamená 
Internet věcí. Stručně 
řečeno, jde o propojení věcí 
(což mohou být zařízení, 
stroje, objekty apod.) 
prostřednictvím internetu, 
aniž by lidé museli toto 
spojení nebo přenos dat 
neustále udržovat. Průmysl 
a celá ekonomika prochází 
zásadními změnami 
způsobenými zaváděním 
informačních technologií, 
kyberneticko-fyzických 
systémů a systémů umělé 
inteligence do výroby, 
služeb a všech odvětví 
hospodářství. Dopad 
těchto změn je tak zásadní, 
že se o nich mluví jako 
o 4. průmyslové revoluci.
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všemi měřícími prostředky má tedy 
zákazník k dispozici informace 
k zakázce: typ operace, délka operace, 
počty průjezdů v čase, aktuální 
rychlost, reálná spotřeba el. energie, 
teplota a vlhkost, při kterých se 
zakázka a vyráběla,“ říká obchodní 
manažer CICERO Stapro Group, 
Michal Kourek .

V minulých dnech proběhla pilotní 
instalace a testování výše zmíněných 
řešení v tiskárně TNM print s .r .o ., 
která je dlouhodobým uživatelem MIS 
CICERO . TNM PRINT s .r .o . je tiskárna 
s dlouholetou tradicí specializující 
se na výrobu knih . Historie tiskárny 
se datuje do 70 . let minulého 
století . Od té doby prošla rozsáhlou 
modernizací a v současné době 
tiskárna disponuje nejmodernějšími 
technologiemi pro výrobu knih 
včetně vysoké míry automatizace . 
Na zavádění IoT technologií do firmy 
se podílí ze strany tiskárny ředitel 
Radek Kuklík .

„Se skokovým nárůstem cen 
energií se vyrovnáváme složitě. 
Snažíme se nastavit řadu úsporných 
opatření, a to výrobních (zde je 
to velice složité při energetické 
náročnosti výrobních zařízení) i 
nevýrobních. Nárůsty vstupů do cen 
můžeme promítnout jen v omezené 
míře. Po snímání dat o zakázce 
z PLC karet jsme chtěli vyzkoušet 
měření spotřeby energie a to 
z důvodu zmapování energetické 
zátěže na jednotlivých zařízeních. 
To by nám mělo pomoci efektivněji 
využívat výrobní čas na těchto 
strojích, od čehož si slibujeme 
snížení ceny provozní hodiny 
na jednotlivých zařízeních. Instalace 
proběhla během jednoho dne 
s minimálním omezením provozu. 
Druhý den jsme měli k dispozici on-
line výstupy z jednotlivých měřených 
strojů,“ hodnotí R . Kuklík .

„Na pilotním projektu v TNM 
print jsme si chtěli především 
ověřit časovou náročnost instalace 
a funkčnost spolupráce instalované 
gateway a cloudu. Aktuálně 
doděláváme pohledy na získaná data 
a intenzivně testujeme. Technologie 
IoT mají beze sporu velkou 
budoucnost a my chceme tam, kde 
vidíme přínos pro naše zákazníky, 
tyto technologie přinášet,“ dodává 
na závěr Michal Kourek .
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