
Frost & Sullivan: System SCADA firmy ASKOM oferuje 
jeden z najwyższych stosunków jakości do ceny 

 
 
Londyn – 13 września, 2010 – W oparciu o najnowsze analizy europejskiego rynku SCADA, 
firma Frost & Sullivan przyznała firmie ASKOM Sp. z o.o. (ASKOM) nagrodę za system SCADA 
oferujący najwyższy na polskim rynku stosunek jakości do ceny - „2010 Polish SCADA Price 
Performance Value Leadership Award.”. Na rynku, który ciągle zmaga się ze skutkami kryzysu 
gospodarczego, Asix firmy ASCOM udowodnił swoją wartość, jako niedrogiego rozwiązania 
oferującego funkcjonalność porównywalną z funkcjonalnością droższych konkurentów.     
 
Ciągły napływ sprzedawców oferujących innowacyjne produkty poważnie podzielił polski rynek 
systemów kontroli i akwizycji danych (SCADA). Aby utrzymywać czołowe pozycje na tym jakże 
konkurencyjnym rynku, producenci systemów SCADA muszą nieustannie poszerzać swoje 
produkty o nowe technologie oraz funkcje. 
 
Asix jest pakietem programowym służącym do projektowania oraz realizacji przemysłowych 
systemów IT, które mają pełnić rolę systemów nadzoru i kontroli nad przedsiębiorstwami, 
procesami, liniami technologicznymi, maszynami i urządzeniami. Już za jedną trzecią ceny 
produktów konkurencyjnych, Asix oferuje wysoki poziom funkcjonalności, dzięki któremu może 
sprostać wymaganiom stawianym interfejsom człowiek-maszyna (HMI/SCADA/Systemy 
Realizacji Produkcji (MES)). 
 
Podstawowym elementem systemu Asix jest wizualizacja, oprogramowanie klasy SCADA 
opracowane w celu ułatwienia operatorom nadzoru nad obiektami technologicznymi, 
zapewniające akwizycję zarówno danych analogowych jak i cyfrowych. 
 
ASKOM w ostatnim czasie wydał rozszerzoną wersję swojego systemu Asix 6, w skład którego 
wchodzą moduły: AsTrend do graficznej analizy danych, AsRaport do generowania raportów, 
AsPortal umożliwiający dostęp do danych wszelkiego rodzaju za pomocą Internetu, AsBase  
do zarządzania procesami wsadowymi (recepturowaniem) oraz archiwizacji zdarzeniowej 
danych. AsAudit dla walidacji systemu w zgodzie z wymaganiami FDS (z ang.  Food and Drug 
Administration – Amerykańska Agencja Żywności i Leków) 21 CRF 11/GAMP4. Ta nowa wersja 
oprogramowania, opracowana we współpracy z użytkownikami końcowymi, stała się wysoce 
zaawansowanym narzędziem, które spełnia wymagania stawiane temu segmentowi programów. 
 
„Architekt Asix-a prowadzi użytkowników przez cały proces projektowania aplikacji, dostarczając 
im narzędzia potrzebne do adaptacji układów i oferując zestaw gotowych produktów, jak Process 
Information Web Portal (portal internetowy dostarczający informacje o procesach), umożliwiający 
automatyczną prezentację danych przez Internet.  „Niemożliwe jest oszacowanie korzyści 
płynących z użytkowania tego prostego w obsłudze i oferującego jednocześnie niezwykle wysoki 
stosunek jakości do ceny systemu, co czyni Asix-a niezwykle poważnym graczem na polskim 
rynku SCADA.” 
 
Podobnie jak w przypadku każdego rozwiązania technologicznego, tak i tutaj oczekuje się od 
sprzedawców najwyższej jakości wsparcia posprzedażowego. Dlatego też firma ASKOM, w celu 
zapewnienia odpowiedniego technicznego wsparcia posprzedażowego, zatrudnia 
wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów i wykonawców systemów wizualizacji  
i automatyzacji. ASKOM wspiera także grupę autoryzowanych integratorów systemu, którą 
tworzy sieć ponad 30 firm. Grupa ta to zespół ekspertów, których użytkownicy Asix-a mogą 
znaleźć w najdogodniejszych dla siebie lokalizacjach i poprosić o wdrożenie projektu, jego 
uruchomienie, a także o serwisowanie systemów opartych na oprogramowaniu Asix. 
 



Projektowanie systemu Asix jest wyjątkowo proste i intuicyjne. 
Nie wymaga kupna żadnej osobnej licencji, gdyż moduł projektowania aplikacji dostępny jest  
w każdym z produktów. Asix efektywnie obsługuje obiekty technologiczne poprzez archiwizację 
danych, nawet dla bardzo dużej liczby zmiennych, bezpośrednio na stanowisku operatora,  
co z kolei przekłada się na znaczną redukcję kosztów projektu. 
Godnym uwagi aspektem oprogramowania Asix jest jego wysoka funkcjonalność. Zostało  
to potwierdzone już w wielu sytuacjach, także tych wymagających dużej niezawodności lub,  
po  walidacji systemu, w zastosowaniach z branży farmaceutycznej oraz przetwórstwa żywności. 
 
„Sukces Asix-a i jego powszechne, dobre przyjęcie potwierdza ponad 4000 wykupionych licencji, 
użytkowanych przez szeroką rzeszę klientów.” – zauważa Owczarczyk.  „System użytkowany jest 
w ciepłowniach, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, budynkach inteligentnych, 
przemyśle chemicznym i maszynowym, systemach telemetrycznych i innych.” 
 
Każdego roku firma Frost & Sullivan przyznaje niniejszą nagrodę firmie, której produkt spełnił 
oczekiwania zarówno rynku jak i klienta. Nagroda ta to uznanie dla konkurencyjności cenowej, 
właściwości i prostoty obsługi produktu oraz sprawności świadczonego serwisu. 
 
Nagrody Frost & Sullivan Best Practices Awards przyznawane są firmom, których polem 
działalności są różnorodne rynki, zarówno lokalne jak i światowe. Jej celem jest zwrócenie uwagi 
na wyróżniające się osiągnięcia oraz wysoką jakość w takich dziedzinach jak wyznaczanie 
trendów w przemyśle, innowacje technologiczne, obsługa klienta oraz rozwój produktów 
strategicznych. Analitycy przemysłowi porównują udziały w rynku, oceniają parametry i jakość, na 
drodze szczegółowych wywiadów, analiz oraz ekstensywnych badaniach wtórnych mających na 
celu rozpoznanie najlepszych praktyk w przemyśle. 
 
O firmie ASKOM 
Firma ASKOM jest integratorem systemów automatyki, Systemów Realizacji Produkcji (MES -   
z ang. Manufacturing Execution Systems) oraz systemów SCADA. Produkt z rodziny SCADA 
firmy ASKOM jest pakietem programowym służącym do projektowania oraz realizacji 
przemysłowych systemów IT cechujących się wysokim poziomem funkcjonalności, jaka jest 
oczekiwana od programów  HMI/SCADA/MES. Poza standardową wizualizacją i kontrolą, 
realizuje efektywną archiwizację danych, raportowanie, prezentację graficzną danych  
(na wykresach), zarządzanie alarmami, umożliwia opracowywanie i wykorzystywanie receptur, 
uruchamianie wizualizacji przez Internet, oferuje wielojęzyczność, a także śledzenie  
i rejestrowanie produkcji. 
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O firmie Frost & Sullivan 
Frost & Sullivan, spółka partnerska Growth pomaga swoim klientom przyspieszać rozwój oraz 
osiągać najlepsze z możliwych pozycje w ogólnoświatowym rozwoju, innowacyjności oraz  
na polu wyznaczania światowych trendów w przemyśle. Serwis firmy  - Growth Partnership 
Service – dostarcza dyrektorowi generalnemu oraz bezpośrednio mu podlegającemu zespołowi 
Growth Team zdyscyplinowane badania oraz modele najlepszych praktyk, które stymulują 
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opracowywanie oraz wdrożenie potężnych strategii rozwoju. Frost & Sullivan to ponad 45 lat 
doświadczenia w zakresie współpracy z ponad 1000 firm na całym świecie, to placówki 
biznesowo-inwestycyjne rozlokowane w 40 miejscach na sześciu kontynentach. Aby dołączyć  
do społeczności Growth Partnership, należy wejść na stronę http://www.awards.frost.com. 
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