
Průmyslová PC

Kompletně uzavřené – IP65
Pro nejvyšší nároky na hygienu
Jednoduchá dotyková obsluha

Referenční příběh
u UAB Utenos Mesa



Průmyslová PC noax zaznamenávají 
kompletaci a účtování zakázek u litev-
ského výrobce masných a uzenářských 
produktů, působícího po celé Evropě.

„„Byli jsme skoro na mizině. To bylo krátce 
po privatizaci. Ale pak jsme díkybohu šli 
opět nahoru.“ To, co vypráví Audris Pučas, 
manager IT oddělení litevského podniku, 
platí jako příklad pro množství původně 
národních podniků v postkomunistických 
zemích. A jeho kolega Sergej Makarevič 
doplňuje: „Co nás nakonec zachránilo, byl 
nový management, soukromý kapitál a 
moderní automatizovaná řešení, orientu-
jící se na západoevropský standard. Dříve 
nebo později bychom museli zastavit výro-
bu. A my jsme od začátku chtěli výkonný 
systém, který i pro budoucnost představuje 
bezpečnou investici“. Oba specialisté na 
IT pracují ve firmě Utenos Mėsa, která je 
jedním z největších výrobců masových a 
uzenářských výrobků v Pobaltí. Jedním z 
hlavních pilířů automatizace v tomto pod-
niku jsou průmyslová PC firmy noax.

Zázračný růst

UAB Utenos Mėsa má v rukou celý výrob-
ní řetězec svých masových a uzenářských 
produktů. Začíná to porážkou zvířat, 
pokračuje dělením zvířecích těl, zpraco-
váním masa na různé druhy uzenin a končí 
balením a expedicí jednotlivých produktů. 
K zákazníkům firmy patří nejen přední 
evropské obchodní řetězce, ale také 
velkoodběratelé jako McDonald‘s.
V průměru se za týden poráží 600 až 1 000 
kusů zvířat. Jatka se nespecializovala na 
jeden druh zvířat, ale zpracovávají prasata, 
dobytek a dokonce i zvěřinu. Momentálně 
je ve třech závodech firmy zaměstnáno asi 
1 500 pracovníků. Denně jejich rukama 
projde okolo 40 tun masa. Firma přitom 
kromě čerstvého masa dodává také široký 
sortiment různých uzenin pro ohřívání, 
vaření i surových uzenin. Celkem má firma 
ve svém výrobním programu 200 různých 
označení zboží.
Masokombinát Utenos Mėsa byl založen v 
roce 1976, v době, kdy Litva ještě patřila 
k Sovětskému svazu. S nezávislosti Litvy 
přišla i privatizace, která firmu nejdříve 
srazila do hluboké krize. Masokombinát 
přitom ale poznal svoji šanci orientovat 
své procesy podle přísně provozně eko-
nomických kritérií a naordinoval si náročný 
ozdravný program: starý management mu-
sel odejít a s ním byla vyměněna i velká 
část zaměstnanců. Utenos Mėsa přilákal 
soukromé investory. Nový manage-

Fakta v přehledu

Zákazník: 
UAB Utenos Mėsa
www.utenosmesa.lt, www.biovela.lt
Výrobce masných a uzenářských 
produktů

Požadavky: 
-  Použití IPC při zpracování zaká-

zek, balení a expedici masných a  
uzenářských produktů

-  Snadná ovladatelnost pomocí 
dotykové obrazovky

-  Kompletně uzavřená skříň
-  Malá zástavbová hloubka
-  Ochrana proti nárazům a vibracím
-  Rozhraní k různým periferním   

 zařízením, jako je váha, skener   
čárového kódu, etiketovací tiskárna

-  Operační systém Windows XP
-  Snadná opravitelnost
-  Profesionální podpora a servis
-  Dlouhá celková životnost
-  Maximální dostupnost systému
-  Velký, jasný a dobře čitelný  

 displej, minimálně 15 palců 

Jednotlivé produkty: Compact PC C15
-  základní deska noax N8C
-  CPU Intel Pentium M 1,4GHz
-  15“ TFT Display (1024x768)
-  krytí IP65
-  odolný dotykový panel
-  kompletně uzavřené skříň 

Využití produktu: 
-  Automatické přiřazení zákazníka a  

 dodávky
-  Automatické vážení
-  Tisk balicích etiket s přesným  

 údajem o hmotnosti
-  Zpětné hlášení dat do účtárny pro  

 fakturaci

IPC noax slouží ve firmě UAB Utenos Mėsa

Průmyslové PC noax typu Compact C15.

Pracovník skenuje štítek s čárovým kódem, kterým jsou opatřeny půlky prasat. Data se zobrazují 
na IPC noax a jsou vložena do ekonomického systému.



ment důsledně investoval do moderních 
zařízení a techniky, úspěšně vybudoval 
paletu výrobků a dal jak svým produktům, 
tak i obalům odpovídající design. Léčebná 
kůra se vyplatila. Dnes firma nejenže je 
v černých číslech, ale je také pobaltským 
vzorem podnikatelského úspěchu. Utenos 
Mėsa tak v roce 2006 zvýšil svůj obrat na 
350 000 000 litas (v přepočtu asi 100 000 
000 euro), což je stoprocentní nárůst obra-
tu v porovnání s předchozím rokem.

Nové trhy po připojení k EU

Fantastická čísla jsou také výsledkem 
připojení Litvy k Evropské unii, neboť tím 
se otevřely nové trhy. Dnes firma exportu-
je své produkty do všech zemí EU. Kromě 
toho firma dosahuje 20 procent exportních 
tržeb vývozem do sousedního Ruska.
Avšak stejně tak důležitá pro úspěch se 
ukázala firemní strategie, která se důsledně 
orientuje na nejmodernější zařízení. K těm 
kromě IT patří také dopravní systémy pro 
zvířecí těla, hygienická zařízení nebo stro-
je pro dělení masa. Množství zařízení a 
strojů pochází od německých firem, které 
na tomto trhu mají vynikající pověst. A od 
toho byl již jen krok k tomu, aby se firma v 
Německu poohlédla i po IT.
Nejdříve pan Pučas a jeho spolupracovníci 
experimentovali s průmyslovými počítači 
jednoho z konkurentů firmy noax. Avšak 
zařízení této firmy nedokázalo specialis-
ty IT uspokojit. Harddisk často selhával, 

dotyková obrazovka občas nereagovala 
tak, jak měla. Špatné servisní služby a 
obtížně udržovatelná konstrukce Pučase 
rozčilovaly. „Time is money!“, lapidárně to 
komentoval manažer oddělení IT. „Když 
dojde k závadě počítače, následkem jsou 
vždy prodlevy ve výrobním procesu a to 
stojí nejen čas, ale i spoustu peněz.“ 

Robustní a spolehlivé zařízení

Proto hledal pan Pučas se svými spolupra-
covníki jiné řešení. Na webové stránce fir-
my noax (www.noax.com) objevili zařízení, 
které by mohlo nejlépe odpovídalo jejich 
požadavkům. Průmyslové PC Compact 
C15 s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 
15 palců nabízelo vlastnosti, které si spe-
cialisté na IT přáli.
Nová průmyslová PC měla být především 
stabilní a odolná, zvláště harddisk a doty-
ková obrazovka. Přístroj měl být snadno 
ovladatelný a jednoduše udržovatelný, měl 
snadno snášet velké teplotní rozdíly a při 
nízkých teplotách měl fungovat bez po-
klesu výkonu. Kromě toho byl požadován 
dostatečný pošet rozhraní a pozic pro karty 
formátu PCI. Stávající technika, ačkoli byla 
pořízena teprve před třemi roky, již nara-
zila na své hranice co se týče možnosti 
připojení. Nakonec nebyly na počítač 
připojeny jen skenery čárového kódu, ale i 
váhy a tiskárna. Kromě toho kladli odborní-
ci na IT v masokombinátu velký důraz na 
dobrý a rychlý servis a snadnou možnost 

údržby zařízení. Jednoduché opravy měli 
provádět sami na místě. V dubnu 2006 
byla objednána a uvedena do provozu prv-
ní průmyslová PC. Do února 2007 již Ute-
nos Mėsa používal 26 počítačů noax.

Od papírového štítku k 
průmyslovému počítači

Na počítačích je použit operační systém 
Windows XP. Pro vlastní úlohy ve výrobě 
používají jatka software „Meat Master“, 
který vyvinula litevská firma Pralo (www.
pralo.eu) speciálně pro masokombináty. 
Program doprovází celý výrobní proces 
od příchodu zvířat až po expedici zboží. 
Nabízí moduly pro porážení, zpracování 
a logistiku. Je vybaven uživatelským ma-
nagementem, vyměňuje si data s ekono-
mickým systémem – Utenos Mėsa používá 
MFG pro od firmy QAD – a má funkce pro 
zpětnou kontrolu. Každý postup v průběhu 
zpracovacího procesu je softwarem přesně 
zaznamenán a zdokumentován. Repor-
tingové funkce pak vytvářejí výkazy.
Kromě toho MeatMaster řídí a kontro-
luje také složení jednotlivých receptur. 
A v neposlední řadě program pomáhá 
zaměstnancům při zpracování zakázek 
a expedici. Přebírá váhu, zjištěnou auto-
matickými váhami, tiskne balicí etikety, 
které obsahují aktuální data, například da-
tum minimální trvanlivosti nebo hmotnost 
zboží, ale také čárový kód. Pomocí ske-
neru čárového kódu se zboží dá elektro-
nicky vyúčtovat a přiřadit k příslušným 
zákazníkům.
Než firma přešla na elektronickou eviden-
ci zboží, vedly se o každém postupu a 
každém zákazníkovi seznamy a průvodky, 
které musela vyhodnocovat účtárna. 
Tento způsob zpracování zakázek již ne-
odpovídá technologické úrovni 21. století. 

Nejmodernější řeznická technika z Německa pomáhá zaměstnancům firmy Utenos Mesa při dělení 
zvířecích těl. 

Tisk etiket a kompletaci řídí IPC noax.



Přechod na elektronický systém byl již jen 
důsledkem. Současná kancelářská PC 
nebo laptopy jsou pro podobné úkoly 
nevhodné, neboť tyto přístroje by rychle 
selhaly. Firmy jako Utenos Mėsa proto 
potřebují výkonné počítače, kterým neškodí 
prostředí ve výrobě masa.

Stříkající voda a desinfekční 
prostředky

Jako zvláště zatěžující faktory v závodě 
působí chlad v chladících prostorách, 
ale především vysoká vlhkost vzduchu, 
stříkající voda a desinfekční prostředky. 
„Počítače pravidelně čistíme vodou a 
desinfekčními prostředky, již s ohledem na 
přísné hygienické předpisy, které se řídí 
směrnicemi EU. Je bezpodmínečně nutné, 
aby do počítačů nepronikly žádné kapaliny. 
Ve skříni se také nesmí hromadit zkonden-
zovaná voda,“ vysvětluje pan Makarevič. 
„To představuje pro přístroje největší 
zatížení. Ale počítače noax se s nimi vy-
rovnávají dobře.“ Pro takovéto aplikace 
za extrémních podmínek jsou průmyslové 
počítače firmy noax koncipovány.
IT specialisté firmy Utenos Mėsa se rozhod-
li pro průmyslový PC typu Compact C15, 
který se vyznačuje svojí robustní a stabilní 
konstrukcí. Především je zcela uzavřený 
podle normy IP65. To znamená, že dovnitř 
počítače nepronikne voda ani jiné kapa-
liny a nezpůsobí tam zkraty a korozi, což 

by počítač vyřadilo z provozu. Vzhledem 
k tomu, že průmyslové PC řídí důležité 
procesy, může výpadek způsobit enorm-
ní náklady. Proto kladou pánové Pučas a 
Makarevič největší důraz na odolnost proti 
závadě.
Také odolná analogová dotyková obrazov-
ka přesvědčila oba počítačové specialis-
ty, neboť stejně jako samotný počítač se 
také ona vyznačuje velkou robustností. U 
firmy Utenos Mėsa je displej chráněn před 
vnějšími vlivy speciální ochrannou doty-
kovou fólií, kterou nabízí noax ke svým 
počítačům volitelně. Fólie ukazuje své 
přednosti právě v potravinářských pod-
nicích, kde na panel nekape jen voda, ale 
i jiné kapaliny, jako je krev, tuk nebo čisticí 
prostředky. Dotyková obrazovka se dá 
obsluhovat snadno, ale hlavně bezpečně – 
i v rukavicích, které ve výrobě musí velká 
část pracovníků nosit. Jednoduchá obsluha 
přístroje a softwaru má ale ještě jednu další 
výhodu: Zaměstnanci akceptují techniku 

rychleji, neboť jim usnadňuje práci a přináší 
viditelný užitek.
Všechny důležité komponenty vyvíjí noax 
pro své počítače ve vlastní režii, namí-
sto aby je levně nakupoval od kteréhokoli 
výrobce. Tak není noax odkázán na ex-
terní dodavatele a může svým zákazníkům 
zaručit minimálně pět let aktivní podpory a 
dalších pět let pasivní podpory.
Pan Pučas a pan Makarevič jsou 
každopádně přesvědčeni o průmyslových 
PC noax. Utenos Mėsa nechce zůstat 
stát na dosažené úrovni. Pan Pučas říká: 
„Dosavadní aplikace jsou jen začátek. Plá-
nujeme zavedení počítačů ještě v dalších 
odděleních, například v příjmu zboží. 
Mzdy v Litvě jsou sice v porovnání s jinými 
zeměmi EU ještě relativně nízké, ale to se 
časem změní. A průmyslová PC noax nám 
pomohou se na to připravit.“
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Hlavní sídlo v Evropě
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg (Germany)
tel. +49 8092 8536-0 
fax +49 8092 8536-55

Zastoupení v České Republice
noax Technologies AG 
Holandská 2/4 
639 00 Brno (CZ)
tel. +42 0537 022-110 
fax +42 0537 022-200

Hlavní sídlo v Severní Americe 
noax Technologies Corp. 
10115 Kincey Avenue, Suite 142 
Huntersville, NC 28078 (USA)
tel. +1 704 992 1606 
fax +1 704 992 1712

Při kompletaci mohou zaměstnanci pomocí IPC noax přesně odečíst stav zakázky.

Nepostradatelný pomocník navzdory moderní 
technice: řeznický nůž.
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