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1 Představení RMS
Jelikož jste se dostali k tomuto průvodci, tak již nejspíš máte o RMS velmi dobrou představu.
Nicméně je možné, že jste sem zabloudili náhodou, takže je na místě si vůbec říct, co to RMS
je.
RMS (neboli Rotronic Monitoring System) je nový environmentální monitorovací systém,
který byl navržen švýcarskou firmou Rotronic zejména pro náročné zákazníky v podobě
regulovaných firem. Například firmy v potravinářství, farmaceutické výrobě, výrobě kosmetiky a v podobných odvětvích. RMS lze však samozřejmě úspěšně aplikovat i v neregulovaných
firmách.
Monitorováním se v tomto smyslu rozumí precizní sledování teploty, relativní vlhkosti,
CO2, diferenčního tlaku a spousty dalších veličin ve vývoji, výrobě, při skladování a dalších
procesech v těchto kontrolovaných firmách. S monitorováním samozřejmě souvisí evidence
veškerých naměřených hodnot, aktivit v systému a také alarmový systém, který je schopen
ihned zaměstnance upozornit na případný problém.
Celý systém RMS a jeho vývoj vychází z respektované příručky GAMP 5, kterou napsaly
samotné farmaceutické firmy s ohledem na to, jak si jejich zástupci představují fungování
počítačových systémů ovlivňujících jejich činnost.
RMS je zcela modulární systém a lze jej úspěšně aplikovat v malé firmě, kde se měří 1 teplota
(např. v lékárně) a nebo klidně v obrovské továrně s více než 1000 měřidly (jako příklad nechť
poslouží nějaká přední farmaceutická firma).
RMS je software 4. kategorie podle GAMP 5 – tedy je plně konfigurovatelný dle požadavků a
potřeb zákazníka.
Komunikačním centrem mezi systémem a uživatelem je software. Jistě si dovedete představit, že v případě takového modulárního systému, kde je v podstatě každý projekt unikátní a
neopakovatelný, existuje i spousta modifikací softwaru.
A z tohoto důvodu právě vznikla tato příručka. Rozhodli jsme se tuto poměrně komplexní
problematiku přehledně sepsat do 1 dokumentu.
Přejeme, ať si i Vy vyberete k Vašemu RMS ten perfektní software.
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2 Role softwaru v rámci RMS
Na první pohled se zdá, že RMS jsou hlavně bílé měřicí krabičky na zdi, případně nějaký
signalizační maják a kontrolní displej.
Srdcem celého systému je však software, který vše řídí a synchronizuje. Jde taky o hlavní
prostředek styku uživatele se systémem. S nadsázkou lze říci, že běžný uživatel nikdy nepřijde
do kontaktu s hardwarem RMS, protože mu/jí bude stačit se z pohodlí své kanceláře přihlásit
do softwaru.
Proto je výběr správné verze softwaru minimálně stejně důležitá jako výběr hardwarových
prvků systému.
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3 Klíčové rozhodnutí - lokálně nebo cloudově?
První rozhodnutí, které musíte jako budoucí uživatel RMS učinit, je to, kde chcete mít fyzicky
uložená data.
Možnosti jsou dvě:
» Přímo u Vás ve firmě na vlastním serveru
» Ve Švýcarsku na cloudovém ISO 27001 serveru spravovaném firmou Rotronic
K systému se přistupuje vždy přes internetový prohlížeč. V případě cloudu je adresa rms.rotronic.com a v případě lokálního softwaru si adresu definujete sami (např. rms.mojefirma.cz).

3.1 Vlastní server a infrastruktura
První možností je pořídit si lokální verzi softwaru, nainstalovat jej na svůj vlastní server, vytvořit svou vlastní SQL databázi a mít nad systémem ultimátní kontrolu.

3.1.1 Hardwarové požadavky
Abyste mohli úspěšně provozovat lokální RMS software, předpokládá se z Vaší strany alespoň
tato vybavenost:
» procesor Core i7 nebo srovnatelný
» alespoň 16 GB RAM
» alespoň 100 GB volného místa na serverovém disku
» operační systém Windows Server 2012 nebo novější (postačí virtuální server)
» SQL Express 2008 R2 nebo SQL Server 2008 nebo novější
» .Net Framework 4.6.1 nebo novější
» IIS 7.5 nebo novější
Poznámky k technické vybavenosti:
» Je-li v systému méně než 50 měřicích bodů a 5 uživatelů, pak postačí následující hardware: Core i3, 4 GB RAM, 32 GB místa na disku.
POZOR! Jde o požadavky minimální, tudíž není zaručen plynulý provoz systému.
» Je-li v systému více než 100 měřicích bodů, doporučuje se server a databázi RMS nainstalovat na rozdílné počítače. I menší systémy mohou takto dosáhnout vyšší plynulosti.
» Berte prosím na vědomí, že v případě výpadku serveru (např. aktualizace operačního systému) bude RMS zcela neaktivní. Pokud je tento fakt pro Vás nepřijatelný, bude potřeba
využít několik redundantních serverů.
» SQL Express je zdarma a poskytuje uživatelům úložiště 10 GB. To odpovídá asi 200 milionům naměřených hodnot v rámci RMS. Pokud potřebujete větší úložiště (typicky pokud
máte hodně měřidel a potřebujete data ukládat několik let), bude potřeba pořídit si
komerční verzi SQL Serveru.
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» Verze Windows Client (Win 7/8/10) umožňují maximálně 10 současných relací, tudíž je
tato konfigurace použitelná pouze do 10 uživatelů systému.
K RMS softwaru se přistupuje výhradně prostřednictvím internetového prohlížeče (platí pro
lokální i cloudové řešení), přičemž mezi kompatibilní prohlížeče patří:
» Mozilla Firefox (verze 40 a vyšší)
» Google Chrome (verze 43 a vyšší)
» Internet Explorer (verze 11 a vyšší, není možné jej používat v režimu kompatibility)

3.1.2 Průběh instalace
Instalace lokálního RMS softwaru je poměrně náročná a vyžaduje odborné IT znalosti. Postup
je přibližně následující:
» Instalace SQL
» Vytvoření a konfigurace RMS databáze s administrátorskými právy
» Vytvoření RMS databázových tabulek
» Aktivace IIS
» Instalace RMS softwaru
» Konfigurace IIS a navázání komunikace softwaru s databází
» Otestování korektní instalace
» Aktivace firemní licence
Instalaci samozřejmě jako autorizovaný distributor provádíme my (DATA ELEKTRONIK), avšak
vždy je nutná asistence informatika ze strany zákazníka. Vzhledem k náročnosti oproti instalaci cloudového softwaru je potřeba počítat s fixním příplatkem 5 000 CZK bez DPH.

3.1.3 Výhody
Hlavní výhodou je nepochybně fakt, že celý systém včetně dat a zabezpečení je zcela pod
Vaší kontrolou. Data nevychází mimo Vámi definované hranice.
Další výhodou, zejména u velkých zakázek, je neomezená doba uložení dat (respektive je
omezená pouze hardwarovým a softwarovým vybavením serveru).
Lokální RMS software lze také připojit prostřednictvím LDAP na Váš firemní systém. Zaměstnanci se do něj tím pádem mohou přihlašovat stejným loginem jako do firemního systému.
Nastane-li výpadek internetu, nebude na rozdíl od cloudu omezena funkčnost RMS (kromě
SMS a telefonických alarmů).

3.1.4 Licence a fakturace
V případě, že si pro svůj systém vyberete lokální verzi softwaru, bude Vám software vyfakturován jednorázově, společně s hardwarovými prvky. Ve chvíli úhrady se stáváte vlastníkem
licence pro aktuální verzi RMS softwaru (např. 1.3.1).
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Spolu s lokálním softwarem je nutné si na začátku pořídit jeden ze tří servisních balíčků (SLA),
přičemž možnosti jsou následující:
» RMS-SUPP-SLA - Technická podpora ze strany firmy Rotronic (12 % z ceny SW / rok)
» RMS-PREMSUPP-SLA - Podpora ze strany Rotronic a aktualizace softwaru (18 % / rok)
» RMS-PREMPLUS-SLA - Vše uvedeno výše + aktivní monitoring systému (25 % / rok)
Při zakoupení lokálního softwaru je nezbytné přikoupit minimálně balíček RMS-SUPP-SLA,
což je v podstatě technická podpora ze strany výrobce v případě jakýchkoli dotazů, problémů nebo požadavků na změnu.
Po uplynutí prvního roku se jako uživatel můžete rozhodnout, zda chcete pokračovat ve
využívání jednoho z těchto balíčků nebo nikoliv. Pokud balíček zrušíte, nebude Vám v dalších
letech fakturován.
Budete-li v tomto případě potřebovat asistenci ze strany firmy Rotronic, bude Vám tato asistence fakturována hodinově. Za aktualizaci softwaru na novou verzi Vám přijde faktura v plné
výši (cca 20 000 CZK bez DPH), aktualizace však proběhne pouze na Vaši žádost.

3.2 Cloudové řešení
Druhým typem RMS softwaru je cloud. O cloudu jste již nepochybně slyšeli a velmi pravděpodobně už s ním v nějaké formě pracujete. Ve zkratce jde o vzdálený, profesionálně spravovaný server, na který se přistupuje prostřednictvím internetu.
Rotronic pro potřeby RMS využívá špičkových služeb švýcarských firem Interxion a 4Net.
Veškerá vybavenost je akreditována dle ISO 27001.

3.2.1 Hardwarové požadavky
V případě pořízení cloudové verze softwaru Vám postačí stolní počítač (nebo tablet nebo
mobilní telefon) s internetovým prohlížečem a přístupem k internetu. Nic více, nic méně.

3.2.2 Průběh instalace
Instalace cloudu je velmi jednoduchá a sestává z následujících úkonů:
» Registrace firemního účtu na adrese https://rms.rotronic.com/RMS/register.aspx
» Aktivace firemní licence
Všechny další kroky, které jsou uvedeny v kapitole 3.1.2, jsou platné pouze pro lokální software. U cloudu je již vše odborně předchystáno a otestováno firmami Rotronic, Interxion a
4Net.

3.2.3 Výhody
Již z předchozího textu vyplývá, že hlavní výhoda spočívá v jednoduchosti. Jediné, co je
5
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potřeba udělat, je vytvořit si účet na internetové stránce a Váš software je připraven.
Další klíčovou výhodou cloudu je to, že se k systému dostanete odkudkoli na světě. Postačí
Vám pouze zařízení (PC, tablet, mobilní telefon) s internetovým prohlížečem. Jste na obchodní schůzi na druhém konci světa? Nebo třeba na dovolené? Chcete během několika vteřin
zkontrolovat stav Vaší výroby nebo skladu? S cloudem žádný problém.
Jak již bylo v této příručce zmíněno, cloudový server je spravován externími odbornými
firmami. Můžete se tak spolehnout na maximální možnou bezpečnost a dostupnost dat.
S cloudem také nemusíte pořizovat servisní balíček SLA, jako je tomu u lokální verze. Rotronic
má totiž cloudový server pod kontrolou a nevyžaduje se tak z jejich strany žádná technická
asistence s Vaší konkrétní aplikací.
Rotronic garantuje dostupnost serveru a dat 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a chod serveru
99,9 % času. Výjimkou je předem avizovaná údržba serveru a aktualizace.

3.2.4 Licence a fakturace
Cloudové řešení RMS funguje na bázi předplatného. Uživateli bude chodit pravidelná opakující se faktura (interval fakturace lze nastavit buď na měsíční nebo roční).
Součástí ceny je technická podpora a pravidelné aktualizace, které Rotronic instaluje automaticky každých 6 měsíců. Uživatelé jsou na tuto skutečnost samozřejmě předem upozorněni.
V rámci cloudu se uzavírá smlouva SaaS (software as a service) mezi firmou Rotronic a koncovým uživatelem.

3.2.5 Důležité informace o cloudu
» V provozu, kde bude instalován hardware, je nezbytné mít otevřeny porty 80 a 443, aby
přístroje mohly komunikovat mimo hranice firmy a posílat data na cloudový server.
» Data jsou na cloudu standardně uložena po dobu 12 měsíců. Starší data jsou automaticky nenávratně smazána. Potřebuje-li uživatel data uchovávat delší dobu, má v zásadě 2
možnosti:
• Data v pravidelných intervalech exportovat do PDF / CSV (popis viz dále)
• Připlatit si za delší uložení dat (RMS-CLD-XDM nebo RMS-CLD-XDM3Y, viz dále)
» Minimální interval zápisu dat v cloudu je 1 minuta (u lokálního softwaru je to 10 sekund)

3.2.6 Exkluzivní cloud
Ve výjimečných případech, kdy si zákazník přeje mít vzdálený přístup k systému a zároveň má
speciální a náročné požadavky na konfiguraci serveru, se nabízí řešení v podobě exkluzivního
cloudu.
V čem exkluzivní cloud spočívá a v čem je jiný než klasický cloud popsaný výše? U klasického
cloudu mají všichni zákazníci svůj privátní firemní účet, ale všichni se fyzicky nacházejí na
stejném serveru se stejnou IT konfigurací. Rotronic na tomto serveru automaticky instaluje
aktualizace, data jsou uložena po dobu 12 měsíců a tak dále.
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Pokud si zákazník zakoupí exkluzivní cloud, pak jeho systém poběží na soukromém virtuálním serveru ve Švýcarsku. Tento server si zákazník může zcela libovolně nakonfigurovat
(stejně jako u lokálního softwaru).

4 Verze RMS softwaru podle funkcí
RMS software lze pořídit v několika verzích (edicích) podle velikosti systému a žádané funkční
vybavenosti. V následující tabulce naleznete všechny možné kombinace. Vše je popsáno v
následném textu.
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Na předchozí straně se nacházejí 2 tabulky. První tabulka popisuje objednací kódy pro lokální
software (RMS-WEB) a druhá tabulka kódy pro cloudový software (RMS-CLD). Určitě jste si
všimli, že tabulky jsou velmi podobné.
Křížky v tabulkách vyznačují, které funkce má daná verze softwaru dostupné.

4.1 Přehled funkcí RMS softwaru
Nejprve si podrobně vysvětlíme, co konkrétně znamenají jednotlivé funkce uvedené ve
sloupcích na předchozí straně.

4.1.1 Chart & Table View
V češtině hezky řečeno – grafické a tabulkové zobrazení měřených hodnot. Jde o zcela elementární funkce, které má úplně každá verze softwaru, od Basic až po Enterprise.
Grafické zobrazené vypadá následovně:
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Grafické zobrazení je výchozí podoba systému po přihlášení uživatele. Je vidět aktuálně
měřená hodnota, graf, informace o měřicích bodech a jejich stav (např. zelené kolečko na
obrázku signalizuje, že je vše v pořádku).
Uživatel může s grafy různě pracovat, např. zobrazit si hodnoty za různá období (poslední 4
hodiny, den, týden nebo měsíc) a taky je možné si graf přiblížit po vertikální ose (např. zobrazit pouze vlhkost 70-80 %RH.
Jednotlivé měřicí body je také možné různě seskupovat, řadit a filtrovat.
Tabulkové zobrazení vypadá následovně:

Tabulka uživateli nabízí řekněme techničtější náhled na aktuální systémová data. Kromě
aktuálně měřených hodnot zobrazuje např. umístění přístroje, výrobní číslo, sílu signálu nebo
třeba dobu od poslední odezvy. Každý uživatel si může vyfiltrovat pouze ty parametry, které
jsou pro něj důležité.

4.1.2 Layout View
Funkce Layout View je vlastně grafické zobrazení stavu Vašeho provozu z ptačí perspektivy.
Ke každé měřicí skupině můžete do systému nahrát grafický podklad (např. ve formátu JPG) a
fyzicky na tento podklad umístit měřicí body. V reálném čase tak můžete jednoduše sledovat,
zda je vše v pořádku. Layout je jedna z nejoblíbenějších funkcí v rámci RMS.
Výsledek může vypadat třeba takto:
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Funkce je v softwaru přístupná od verze SMP, tedy ve všech verzích kromě verze základní.
Při najetí myší na měřicí bod se zobrazí podrobné údaje (podobné těm v tabulkovém zobrazení) a také nastavené alarmové prahy. Při najetí na ikonu kamery se po 8 vteřinách zobrazí
aktuální snímek z kamerového záznamu.
V rámci systému je možné nahrát více podkladů pro jednotlivé provozy, podlaží, procesy
apod. Jedinou podmínkou je, že každá skupina měřicích bodů má maximálně jeden Layout.
Skupin si však můžete vytvořit, kolik jen chcete.
Obrázky níže ilustrují různá řešení Layout View:
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4.1.3 Dashboard View
S RMS většinou nepracuje 1 osoba, ale více zaměstnanců současně. Může jít např. o manažera kvality, vedoucího skladu, ředitele firmy, správce konkrétního procesu a další.
Každou z těchto osob jistě zajímají trochu jiné parametry a stavy. Dashboard View každému
uživateli umožňuje nastavit si až 10 vlastních pohledů (Dashboardů) na systém. Na tyto přehledy si uživatel může umístit libovolné měřicí body, grafy a audit trail (viz dále).
Jednotlivé prvky (widgety) na Dashboardu lze libovolně přesouvat a měnit jejich velikost.
Příklady vytvořených Dashboardů:
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Funkce Dashboard je stejně jako Layout přístupná ve všech verzích softwaru kromě té nejzákladnější.

4.1.4 Event view
Event View, jinými slovy Audit Trail, je klíčová funkce zejména v aplikacích regulovaných
podle úřadu FDA, respektive firem řídících se doporučeními GAMP.
Tyto regule a doporučení říkají, že v každém počítačovém systému řídícím procesy v regulované firmy jsou stěžejní 2 faktory:
» Aby veškerá činnost v systému byla monitorovaná a zpětně dohledatelná (traceability)
» Aby každá činnost šla přiřadit konkrétní zodpovědné osobě (accountability)
Tohle všechno řeší právě funkce Event View. Všechno, co se v systému stane (od přihlášení
uživatele včetně IP adresy přes aktivovaný alarm až po opravu překlepu v názvu měřicího
bodu), je nenávratně uloženo v Audit Trailu.
Každá operace je také přiřazena konkrétnímu zdroji (uživateli).
Vše přehledně znázorňuje obrázek:

Jakmile se něco zapíše do Audit Trailu, už to tam zůstane a nikdo nic nemůže smazat, ani
hlavní administrátor systému.
V Event View je možné data filtrovat podle kteréhokoli parametru. Např. si můžete zobrazit
všechny aktivity, které souvisí s konkrétním uživatelem, měřicím bodem nebo které se staly v
určitý den,
Event View je, stejně jako Layout View a Dashboard, součástí všech verzí softwaru kromě té
nejzákladnější.
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4.1.5 Calibration & Adjustment
Kalibrace je v oblasti měření jeden z nejčastěji používaných pojmů, zejména tedy v tom průmyslovém. Každé měřidlo je nezbytné pravidelně kalibrovat, abychom mohli s jistotou tvrdit,
že měří a ukazuje správné hodnoty (v rámci své specifikované tolerované odchylky).
Kalibrace je porovnání hodnot měřených zkoumaným měřidlem a etalonem (referencí). Toto
porovnání je provedeno odbornou firmou a výsledek je zanesen na kalibrační list. Do paměti
přístroje je v systému po dokončení kalibrace možné uložit tzv. kalibrační bod, který obsahuje 2 hodnoty:
» referenční hodnota (to co ukazuje etalon, např. 23,00 °C)
» měřená hodnota (to co ukazuje zkoumané měřidlo, např. 23,28 °C)
Na základě kalibrace se provádí nastavení (adjustment) měřidla. To v praxi znamená, že uživatel zvolí některé z uložených kalibračních bodů z předchozího kroku a na tyto body přístroj
nastaví. Tím se minimalizuje odchylka, se kterou přístroj měří
V RMS jsou tyto funkce velmi jednoduše a šikovně integrovány a jsou dostupné úplně ve
všech verzích softwaru včetně té nejzákladnější.
Funkce kalibrace vypadá následovně:
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U každého měřicího bodu uživatel může nastavit tolerovanou odchylku. V případě kalibrace
pak zadá do systému referenční hodnotu. Měřená hodnota je přirozeně vložena automaticky.
Dle nastavené tolerance se ukáže buď „OK“ nebo „Outside tolerance“. Tato informace se uloží
do Audit Trailu. Je-li výsledek kalibrace „Outside tolerance“, provede se nastavení (adjustment).
Funkce nastavení vypadá následovně:

Zde se dají zobrazit veškeré body, které jsou uloženy do přístroje. Firma má tak veškeré kalibrace dlouhodobě pod kontrolou a plně v souladu s regulemi FDA a doporučeními GAMP.

4.1.6 Validation
Opět zejména regulované firmy se již s pojmem validace jistě potkaly. Každý monitorovací
systém lze validovat. Obvykle je to docela náročný proces, jelikož se vše musí ručně otestovat. A ke zjednodušení tohoto procesu slouží právě funkce validace RMS.
Validovat RMS lze samozřejmě i bez této funkce. Postačí validační dokumentace Rotronic
a znalosti validačního inženýra. S funkcí validace se však celý proces zrychlí a zjednoduší,
protože uživatel si může předem vytvořit body, které systém automaticky kontroluje a tím
vlastně daný bod zvaliduje.
Funkce validace je přístupná ve 2 verzích softwaru (SME pro malé systémy a E pro velké)
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Funkce validace vypadá následovně:

Šikovné je to zejména v případě velkých systému, kdy si případné změny může validovat sám
zákazník. Pokud v systému funkce validace není, tak se veškeré kroky provádějí ručně.

4.1.7 Archiving
Archivace je druhou z funkcí, které jsou dostupné pouze ve 2 verzích softwaru (SME pro malé
systémy a E pro velké). Nemusíte se však bát, že bez této funkce nebudete moci zálohovat
data. Export dat do PDF a CSV funguje naprosto ve všech verzích včetně té nejzákladnější.
Co je to tedy archiving? Představte si, že velká firma používá měřicí přístroje ke spoustě
účelům. Přitom každý měřicí bod je nějak pojmenován. Co když chce nyní firma tento přístroj
použít pro jiné měření?
Jednoduše ze systému smaže měřicí bod (rozdíl mezi přístrojem a měřicím bodem viz dále)
a vytvoří místo něj nový. Problém však je, že v tu chvíli přijde o veškerá data ze smazaného
měřicího bodu? Tedy, pokud nemá funkci archivace.
S funkcí archivace můžete přímo v softwaru kompletně archivovat měřicí bod, a to včetně
všech naměřených hodnot, aktivovaných alarmů, provedených kalibrací a vygenerovaných
reportů.
Jistě je patrné, že funkci archivace ocení zejména zákazníci, kteří mají komplexní potřeby
měření procesů a současně musejí ukládat a dokládat historická data.

4.1.8 Alarm scheme
Velmi důležitou součástí každého monitorovacího systému jsou alarmy. Uživatelé potřebují
ihned vědět, že je něco v nepořádku. RMS samozřejmě nabízí alarmy od A do Z – ať už e-mail,
SMS, strojový telefonát v angličtině, vizuální signalizaci na displeji, houkající sirénu nebo
třeba sepnutí libovolného relé.
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RMS nabízí 2 typy alarmů:
» jednoduchý alarm na měřicím bodu (nízký a vysoký práh, hystereze a zpoždění)
» pokročilé alarmové scénáře
A právě alarmové scénáře jsou volný překlad funkce „Alarm scheme“.
V rámci jednoho scénáře lze nastavit mimo jiné následující:
» Parametr, kterého se alarm týká (např. teplota, CO2...)
» Měřicí skupina, ve které má být scénář aplikován (jde zvolit více současně)
» Doba, kdy je scénář aktivní (dny a časy)
» Prahy spuštění (2 zóny - varování a alarm, včetně hystereze a zpoždění)
» Akce, která se provede při aktivaci alarmu (e-mail konkrétnímu uživateli, spuštění sirény...)
Hlavní výhodou alarmových scénářů je, že je lze aplikovat centrálně na libovolný počet
měřicích bodů. Pokud máte v systému 20 zcela totožných měřicích bodů a chcete na nich
spouštět stejné alarmy, tak je daleko jednodušší vytvořit 1 scénář a přiřadit je všem bodům
než 20x vytvářet jednoduchý alarm. V případě budoucích změn konfigurace Vám také stačí
provést jednu změnu místo dvaceti.
Příklad: Máte čisté prostory a ve všech místnostech potřebujete udržovat teplotu v mezích
19-23 °C. Vytvoříte si tedy alarmový scénář s názvem „Teplota v čistých prostorách“, který se
týká teploty, měřicí skupiny „Čisté prostory“, je aktivní neustále a prahy spuštění má pod 19
a nad 23 stupňů Celsia a v případě spuštění odešle e-mail uživateli 1. Následně tento scénář
přiřadíte všem odpovídajícím měřicím bodům.
Jednoduché alarmy lze nastavit v úplně všech verzích softwaru. Alarmové scénáře pak ve
všech kromě té nejzákladnější.
Další důležitá věc je, že u lokálního softwaru je počet alarmových scénářů neomezený, kdežto
u cloudu je nějakým způsobem omezen (viz tabulku výše).

4.2 Uživatelé a měřicí body
Každá verze RMS softwaru je určitým způsobem omezena, pokud jde o počet uživatelů a
měřicí body. Tato omezení jsou stejná pro lokální i cloudovou verzi.
Verze softwaru

Počet uživatelů

Počet měřicích bodů

S

2

10

SMP

2

10

P

5

40

SME

2

10

E

10

100

Běžně jsou tedy verze S, SMP a SME dodávány ve stejné konfiguraci (co se týče počtu uživatelů a měřicích bodů. Rozdíly jsou však v dostupných funkcích (viz výše).
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4.2.1 Výpočet měřicích bodů
V RMS se s přístroji pracuje ve dvou rovinách:
» Device (DEV) – fyzický přístroj (např. mini logger, výstupní modul, gateway, displej apod.)
» Measuring Point (MPT) – sledovaný parametr, který je ukládán do databáze (teplota,
vlhkost, psychrometrické přepočty, virtuální tlačítko apod.)
Kombinace mohou být různé. Existují přístroje, ke kterým se nepřiřazují žádné měřicí body
(gateway, displej...), měřicí body bez přístrojů (virtuální tlačítko, vypočítaný rosný bod...) a pak
samozřejmě přístroje, ke kterým se přiřadí odpovídající měřicí body (data logger teploty a
vlhkosti je považován za 1 přístroj se 2 měřicími body – teplotou a vlhkostí).
Systém RMS je omezen na určitý počet měřicích bodů. Jednotlivé kombinace mají následující
chování:
» DEV, který nemá žádné MPT (např. gateway, displej, konvertor...) zabírá 1 měřicí bod
» DEV, který má 1 MPT (např. data logger teploty) zabírá 1 měřicí bod
» MPT bez DEV (např. počítaný rosný bod) zabírá 1 měřicí bod
» DEV, který má více MPT (např. data logger teploty a vlhkosti) zabírá odpovídající počet
měřicích bodů (u data loggeru teploty a vlhkosti tedy 2)
Jak vidíte, tak vždy se berou v potaz skutečné měřicí body. Jedinou výjimkou jsou fyzické
přístroje, které samy o sobě nic neměří – ty zaberou 1 měřicí bod.

4.2.2 Rozšíření uživatelů a měřicích bodů
Systémy jsou různé. Někomu stačí několik málo přístrojů, ale chce využít všechny dostupné funkce – zvolí tedy verzi SME. Jiný zákazník nepotřebuje funkci archivace, ale zase 50
měřicích bodů. Aby bylo dosaženo maximální možné flexibility při plánování projektů, lze
zakoupit libovolný počet rozšíření uživatelů a měřicích bodů.
Konkrétně:
» Rozšíření o 1 uživatele (označení RMS-XDU)
» Rozšíření o 10 měřicích bodů (označení RMS-XDMP)
Pokud mi tedy funkčně vyhovuje verze „P“ ale potřebuji 6 uživatelů a 60 měřicích bodů, tak
přikoupím 1 balíček XDU a 2 balíčky XDMP).
Tyto balíčky se samozřejmě dají dokoupit kdykoliv, např. pokud se po roce používání rozhodnete systém rozšířit.

4.3 SMS a telefonické alarmy
V základu jsou v RMS odemknuté pouze alarmy formou e-mailu. Zasílání e-mailu je totiž dá
se říct zdarma, kdežto každou SMS a telefonický hovor musí někdo zaplatit.
SMS a hovory jsou odesílány přímo firmou Rotronic AG ze švýcarského telefonního čísla.
Nastavení je velmi jednoduché – stačí aby uživatel systému vyplnil v nastavení své telefonní
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číslo včetně české předvolby a pak v nastavení alarmů vybral, že chce dostávat SMS alarmy. O
vše ostatní je již po technické stránce postaráno.
Co se týče cen, funguje to následovně:
» Uživatel zaplatí jednorázový aktivační poplatek SMS a hovorů (cca 13 000 CZK bez DPH)
» Uživatel bude platitměsíční poplatek, ve kterém je zahrnuto 20 SMS nebo telefonických
alarmů (cca 1 300 CZK bez DPH)
» Uživatel zaplatí za všechny další zaslané alarmy (cca 15 CZK bez DPH za 1 alarm)
Jak vidíte, SMS alarmy jsou v rámci RMS poměrně finančně náročné. Vyplatí se tak v opravdu
kritických provozech, kde uživatelé nemají neustálý přístup k e-mailu a potřebují okamžitě
vědět o případném problému.

4.3.1 Doba uchování dat na serveru
Pokud zvolíte lokální verzi softwaru nebo exkluzivní cloud, tak doba uchování dat je prakticky neomezená – respektive omezuje ji pouze verze SQL a velikost Vašeho úložiště.
U cloudu je to jinak. Server ve Švýcarsku není samozřejmě neomezený a vzhledem k vysokému počtu zákazníků je nezbytné s daty šetřit. V základu jsou tedy data na cloudu uložena po
dobu 12 měsíců. Starší data se automaticky nenávratně mažou.
Pokud Vám tedy vyhovuje cloud a potřebujete data uchovávat po delší dobu, pak máte v
zásadě 2 možnosti:
» Pravidelně data exportovat do PDF a CSV a ukládat je někde lokálně
» Zakoupit rozšiřující balíček (o 12 měsíců – XDM nebo o 36 měsíců XDM3Y)
Ještě jednou důrazně upozorňujeme, že na cloudu se data po dané době nenávratně
smažou a žádným způsobem je nelze vrátit zpět! Při výběru softwaru tak prosíme vezměte tuto skutečnost v potaz.

5 Jakou verzi softwaru zvolit?
Podrobně byly popsány všechny funkce RMS softwaru, takže byste již měli mít poměrně
dobrou představu o tom, jaká verze je pro Vás vhodná.
Pojďme si vše ale pro jistotu stručně zrekapitulovat.

5.1 Verze Small (S)
Základní verze „S“ nabízí zobrazení měření ve formě grafů a tabulek, a to pro 2 uživatele a 10
měřicích bodů. Pokud tedy měříte např. 3 teploty a vlhkosti a stačí Vám nastavit jednoduché
alarmy se zasíláním na e-mail, nepotřebujete vizualizaci měření a ukládání aktivit do audit
trailu, pak je pro Vás tato verze plně dostačující.
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5.2 Verze Small Medium Professional (SMP)
Verze SMP je vhodná pro malé systémy (taktéž 2 uživatelé a 10 měřicích bodů), kde ale potřebujete využívat pokročilé funkce, konkrétně vizualizace, dashboard, audit trail a alarmové
scénáře.

5.3 Verze Professional (P)
Profesionální verze nabízí úplně stejné funkce jako SMP, ale je určena pro středně velké systémy (5 uživatelů a 40 měřicích bodů). Interní zajímavost – tuto verzi volí zákazníci nejčastěji.

5.4 Verze Small Medium Enterprise (SME)
Verze SME je dražší než verze P a přitom je opět pouze pro 2 uživatele a 10 měřicích bodů.
Ptáte se proč? Protože jsou odemčeny úplně všechny funkce, včetně archivace a validace.
Verze je určena do malých, ale vysoce specializovaných aplikací.

5.5 Verze Enterprise (E)
Nejvyšší verze E má jednoduše řečeno všechno. Jsou odemčeny veškeré funkce a v základu je
software určen až pro 10 uživatelů a 100 měřicích bodů.

6 Kontakt
Pokud máte ohledně RMS softwaru jakékoli doplňující dotazy nebo Vás napadá něco, co v
tomto průvodci nezaznělo, tak nás kontaktujte – vše s Vámi rádi důkladně projdeme a vysvětlíme.
Kontaktní osoba přes RMS: Ing. Tomáš Pokorný
» Telefon: +420 775 225 941
» E-mail: tomas.pokorny@datel.cz
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