
Kompetencie

IPESOFT® má kapacity pre návrh, vývoj, implementáciu

a dlhodobú prevádzkovú podporu veľmi komplexných

a inovatívnych ICT riešení priamo alebo prostredníctvom

svojich aplikačných partnerov. Pre zákazníkov tým

vytvára predpoklady pre zlepšovanie ich procesov,

optimálne využívanie zdrojov spoločnosti a minimalizáciu

nákladov na kľúčové biznis procesy.

Ľudia

Viac ako štvrťstoročná skúsenosť nás presvedčila,

že základom úspechu nášho pôsobenia na trhu sú naši

ľudia, ich znalosti, skúsenosti a samozrejme ich zázemie.

Ich vysoký tvorivý potenciál je podporený aj osobnými

ambíciami korešpondujúcimi s víziami spoločnosti.

Spoločnosť IPESOFT® dnes tvorí stovka špecialistov

v tímoch podieľajúcich sa na vývoji, implementácii

a podpore riešení pre našich zákazníkov a partnerov.

V neposlednom rade sú naši odborníci aktívni

pri formovaní budúcnosti – inováciách v rôznych

odvetviach, vrátane podpory vzdelávania.

Výnimočnosť spoločnosti IPESOFT® tvoria ľudia, ktorí

majú odhodlanie a odvahu vykročiť správnym smerom

v správny čas, spája ich túžba priniesť do priemyselných

podnikov, energetických spoločností a ďalších segmentov

spoločnosti nové myšlienky a riešenia.

Spolupráca

Naša invenčnosť a dôslednosť pri realizácii prináša

mnohostranné výhody pre zákazníkov. Dôležité je pritom

poznanie podporené dlhoročnou skúsenosťou, že kvalitné

riešenia sú vždy výsledkom spolupráce medzi

zainteresovanými subjektmi. Spolupráca konkrétnych

ľudí, ktorá prerastá do spojenectva a partnerstva.

Chceme pochopiť problémy zákazníkov a presvedčiť ich,

že naše technológie a riešenia spolu s kompetenciami

a skúsenosťami sú pre nich veľkou príležitosťou. Preto je

našou úprimnou snahou zlepšovať kvalitu obojstrannej

komunikácie a vzájomných vzťahov.

Motivácia

Dôvera, spokojnosť klientov a dlhodobý obchodný

vzťah s nimi je pre nás motiváciou, ale zároveň záväzkom

do budúcnosti. Dosiahnuté výsledky znásobujú naše

odhodlanie na plnenie ďalších profesionálnych výziev

spoločnosti. Sme presvedčení, že náš inovatívny

potenciál bude i naďalej prinášať profit klientom, priestor

pre rozvoj našich ľudí a možnosti pre ďalšie investície

do rozvoja spoločnosti.

Zodpovednosť

Uvedomujeme si, že naši zákazníci sa spoliehajú

na kvalitu našich riešení, našich servisno-prevádzkových

služieb a v neposlednom rade inovačno-technologický

potenciál. Je pre nich samozrejmosťou náš zodpovedný

prístup. Preto vyvíjame maximálne úsilie, aby sme boli

trvale excelentní vo všetkom, čo robíme. Našou

zodpovednosťou je zabezpečenie trvalého osobného

rozvoja našich zamestnancov ako nevyhnutnej

podmienky na dosahovanie dlhodobej kvality.

V neposlednom rade IPESOFT® sa aktívne zapája

do podpory vysokého školstva v regióne Žiliny a je

aktívny aj rámci rôznych charitatívnych programov

v sociálnej oblasti.
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Tvoríme inovatívne informačné systémy
pre Priemysel 4.0, Inteligentnú Energetiku
a Smart Dopravu v reálnom čase.



Pôsobenie

Spoločnosť IPESOFT® je popredným dodávateľom

komplexných riešení pre energetiku, dopravu a priemyselné

podniky. Implementované projekty poskytujú riadiacim

pracovníkom na všetkých úrovniach výkonné nástroje

na podporu rozhodovania. Ich prínos spočíva vo využívaní

efektívneho monitoringu v reálnom čase v spojení

s aplikovaním matematických a predikčných modelov

za účelom zlepšovania výrobného alebo obchodného procesu

našich zákazníkov. IPESOFT® je jedným z priekopníkov

v oblasti vývoja a implementácie systémov na báze reálneho

času. Od svojho vzniku v roku 1993 sa venuje návrhu a tvorbe

technológií, ktoré umožňujú efektívnu implementáciu

progresívnych IT riešení, použiteľných v rôznych aplikačných

oblastiach. Mnohoročným cieľavedomým úsilím, s využitím

tvorivého potenciálu a skúseností sme vytvorili softvérové

technológie a produkty, ktoré prevyšujú požiadavky trhu.

Inovatívne produkty IPESOFT® nachádzajú svoje uplatnenie

nielen v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Ambíciou spoločnosti

je stať sa významným európskym dodávateľom technológie

a projektov pre Priemysel 4.0, Inteligentnú Energetiku

a Smart Dopravu.

Produkty

Produkt IPESOFT D2000® je softvérová technológia

a komplexný nástroj pre návrh a implementáciu informačných

systémov reálneho času pre rôzne odvetvia a zamerania

koncového používateľa. Výkonnosť, škálovateľnosť a stabilita

v kritických aplikáciách vychádza z originálnej IPESOFT®

real-time architektúry klient/server, do ktorej sú začlenené

moderné internetové technológie. Umožňuje vytvárať

rozsiahle a integrované riešenia od priamej procesnej

automatizácie cez dispečerské SCADA systémy, riadenie

výrobných procesov kategórie MES a optimalizáciu

obchodných procesov na trhu energetickými komoditami.

Obsahuje výkonné nástroje pre bezproblémovú integráciu

s podnikovými informačných systémami. Vzhľadom

na možnosti spracovania „big data“ procesov v reálnom čase

si technológia IPESOFT D2000® našla svoje široké uplatnenie

v energetike či doprave.

ENERGETIKA
IPESOFT EMS® – riešenie na zber energetických dát,
tvorbu plánov spotreby, riadenie výroby a spotreby energie
a vyhodnocovanie a bilancovanie energetických nákladov.
Umožňuje komplexné sledovanie a riadenie procesov, prináša
detailný prehľad a vyššiu úroveň informovanosti o procesoch
energetiky vášho podniku.

OBCHOD S ENERGETICKÝMI
KOMODITAMI
IPESOFT SELT® – multifunkčný informačný systém pre obchodovanie

s energetickými komoditami, s komplexnou podporou súvisiacich

činností. Komplexné ETRM softvérové riešenie so silnou podporou

pre analýzy, prístup na energetické burzy, predikcie, plánovanie

a správu kontaktov. Zabezpečuje plnú podporu finančných operácií,

komplexný manažment finančných tokov, s maximálnou podporou

pre riadenie a minimalizáciu rizík.

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA
IPESOFT REMS® – systém pre železničných prepravcov umožňujúci

detailné sledovanie, optimalizáciu a plánované riadenie spotreby

a nákupu nafty a elektrickej trakčnej elektriny. Na základe merania,

monitorovania, vyhodnocovania a rozdeľovania energetických

nákladov na lokomotívy v pohybe, umožňuje optimalizovať

prevádzku dopravy a nákupy energií.

PRIEMYSEL
IPESOFT D2000® – Prostredie určené pre aplikácie typu

SCADA / HMI, výkonný bilančný systém, komplexné MES

riešenia, resp. všetko v jednom. Sada pokročilých nástrojov

pre integráciu strojov, zariadení, systémov a ľudí v zmysle

konceptu „smart-factory“, technológia pripravená

na Industriálnu revolúciu 4.0.
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