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Przełomowe rozwiązania techniczne. Wyjątkowe miejsca w Polsce. Podróż ilustrująca ‘automatykę jutra’ spod znaku
ASTORa trwa w najlepsze. Po pierwszym odcinku specjalnym – seminarium z cyklu ASTOR Tour w Warszawie, na
Stadionie Narodowym, przyszedł czas na kolejne etapy szlaku nowoczesnych technologii dla produkcji i przemysłu.

Firma ASTOR zaprosiła swoich klientów na wyjątkowe wydarzenie. W dniu 25 kwietnia 2013 roku w ramach
inauguracji cyklu seminariów ASTOR Tour 2013, odbyła się premiera PACSystems RXi Controller – sterownika
przyszłości, określanego mianem „iPada dla przemysłu”.
Przełomowe rozwiązanie od GE IP, które zrewolucjonizuje rynek automatyki w zakresie systemów sterowania i
wizualizacji zaawansowanych obiektów przemysłowych, zostało zaprezentowane po raz pierwszy na konferencji
prasowej dla dziennikarzy, poprzedzającej całodniowe seminarium.
Seminarium techniczne, będące jednocześnie zwieńczeniem cyklu seminariów „4 miasta 4 strony automatyki” i
inauguracją cyklu ASTOR Tour, prezentowało nowoczesne rozwiązania dla przemysłu w kontekście 4 aspektów:
Maszyny, Linie, Fabryka, Ludzie. Podczas seminarium dostępna była bogato wyposażona ekspozycja nowych
rozwiązań w ofercie ASTORa oraz stanowiska demonstracyjne i testowe. Premiera PACSystems RXi Controller była
wsparta unikalną na skalę branży prezentacją na monitorze dotykowym.
„ASTOR działa na rynku od 25 lat, organizuje seminaria techniczne od ponad dekady. 15 lat bezpośrednich kontaktów
z automatykami, inżynierami i projektantami systemów automatyki na cyklicznych tourach utwierdza nas w
przekonaniu o słuszności objętej drogi” – komentuje Stefan Życzkowski, Prezes firmy ASTOR.
ASTOR Tour to jedyny tego typu cykl spotkań w Polsce, który łączy prezentacje najnowszych trendów w obszarach
automatyki przemysłowej, oprogramowania przemysłowego oraz systemów zrobotyzowanych, z elementami
warsztatów technicznych, podczas których uczestnicy mogą samodzielnie przetestować najnowsze rozwiązania.
ASTOR Tour 2013 to doskonała okazja do spotkania się z ekspertami branżowymi oraz odkrycia możliwości
funkcjonalnych systemów sterowania i rozwiązań IT dla przemysłu, z możliwością zwiedzania ciekawych obiektów.
„Hasło przewodnie tegorocznego cyklu spotkań „Tradycyjnie nowocześni” jest pochodną kultury organizacyjnej firmy
ASTOR, budowanej i rozwijanej konsekwentnie od początku działalności w oparciu o innowacyjne rozwiązania (nie
tylko dla przemysłu). Towarzyszą nam przy tym niezmiennie wartości takie jak: działanie wygrana-wygrana, wzajemna
pomoc i wsparcie dla naszych klientów". – podsumowuje Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Marketingu i PR w firmie
ASTOR.
Druga runda ASTOR Tour 2013 obejmuje następujące miejsca:
- Wrocław (14 maja), zwiedzanie obiektu: Muzeum Motoryzacji i Zamek Topacz;
- Gdańsk (16 maja);
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- Poznań (21 maja);
- Zabrze (22 maja), zwiedzanie obiektu: Zabytkowa Kopalnia GUIDO;
- Rzeszów (23 maja).
Seminaria skierowane są do:
- automatyków, inżynierów służb utrzymania ruchu,
- projektantów systemów automatyki, oprogramowania przemysłowego i robotyki,
- kadry kierowniczej średniego szczebla działów technicznych firm produkcyjnych oraz inżynieryjnych (integratorów
systemów).
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na temat ASTOR Tour 2013 na stronie www.astor.com.pl/tour2013
Patronat nad cyklem seminariów objęły wyselekcjonowane media branżowe:

oraz CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), jednostka Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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Firma ASTOR jest dystrybutorem produktów automatyki, dostawcą rozwiązań biznesowych oraz usług, które wspierają
podnoszenie efektywności i konkurencyjności Klientów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze. Systemy
dostarczane przez ASTOR pozwalają na obniżanie kosztów produkcji oraz kosztów energii, zwiększając tym samym
konkurencyjność firm na rynkach: krajowym i międzynarodowym. Jest to spółka z polskim kapitałem, z centralą w
Krakowie, posiadająca 7 oddziałów na terenie całej Polski. ASTOR reprezentuje na terenie Polski światowych
dostawców automatyki, tj. GE Intelligent Platforms, Invensys Wonderware, Kawasaki Robotics, EPSON, Horner APG i
Satel Oy.
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych,
siedmiokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu” oraz laureatem prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski
przemysł”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl
OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)
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