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Spoločnosť SIDAT DIGITAL s.r.o. vznikla v marci 
2018 ako spoločný podnik českej fi rmy SIDAT, spol. 
s.r.o., Praha, ktorá sa od dátumu svojho vzniku 
v roku 1990 postupne stala jednou z významných 
stredoeurópskych fi riem v oblasti priemyselnej 
automatizácie a výrobnej  informatiky  a slovenskej 
fi rmy SOVA Digital a.s., Bratislava, ktorá už 
27 rokov prináša na trh inovatívne riešenia v oblasti 
digitalizácie a optimalizácia výrobných procesov. 

Víziou spoločnosti SIDAT DIGITAL je na základe 
realizačnej spolupráce na nových typoch 
projektov uplatniť stratégiu Priemyslu 4.0 
a tým v českých a slovenských priemyselných 
podnikoch podporovať vznik riešení, v ktorých 
dôjde k vzájomnému prepojeniu fyzických 
výrobných systémov s digitálnymi technológiami.
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Obe zakladajúce spoločnosti sú certifi kovanými 
aplikačnými partnermi popredných svetových 
fi riem. Firma SOVA DIGITAL je nositeľom 
prestížneho ocenenie Inovácia roka 2017 za 
svoje riešenie digitálneho dvojčaťa a jeho 
uplatnenie v komplexnom riešenie digitalizácie 
a optimalizácie výrobného procesu v koncepte 
Priemysel 4.0. Firma SIDAT sa ako jeden zo 
siedmich zakladajúcich partnerov Národného 
centra Priemyslu 4.0 pri Českom inštitúte 
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Prahe 
podieľa na vývoji pilotných riešení vhodných 
pre transformáciu výrobných podnikov na 
výroby s uplatnením princípov Priemyslu 4.0.

SIDAT DIGITAL v súčasnosti na pracoviskách 
v Bratislave a Prahe zabezpečuje služby 
a dodávky v troch hlavných oblastiach:

TECHNOLÓGIA 
DIGITÁLNYCH DVOJČIAT

INTEGRÁCIA FYZICKÝCH 
A DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

PRIEMYSEL 4.0
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TECHNOLÓGIA 
DIGITÁLNYCH 
DVOJČIAT

Ťažiskom činnosti v tejto oblasti je vytváranie 
digitálnych dvojčiat fyzických výrobných 
systémov. Digitálne dvojča (digital twin) 
je digitálnou kópiou fyzického výrobného 
systému, ktorá sa správa rovnako ako fyzický 
výrobný systém a navzájom s ním na datovej 
úrovni obojstranne komunikuje.

Pri vytváraní digitálnej kópie výrobného systému sa 
v spolupráci so zákazníkom zaoberáme najmä:
▶  Revíziou súboru dát prenášaných z existujúceho 

výrobného/logistického procesu v reálnom čase
▶  Vytvorením prvej a následných verzií digitálneho 

dvojčaťa/digitálneho modelu
▶  Overením vhodnosti a vernosti digitálneho 

modelu metódou iteračnej simulácie 
prevádzkových stavov reálneho výrobného/
logistického procesu

Vytvorený digitálny model uplatňujeme 
potom napríklad pre:
▶  Simuláciu linkových výrob, procesných výrob, 

výrob na obrábacích centrách, resp. ostrovných 
pracoviskách, simuláciu logistiky

▶  Predikciu a elimináciu neštandardných 
a poruchových udalostí, ktoré môžu v chode 
fyzického procesu nastať

▶  Optimalizáciu vyťaženie výrobných zdrojov 
a zvýšenie ich efektivity

▶  Riadenie kvality 
▶  Operatívne plánovanie vlastného výrobného 

a logistického procesu
▶  Znižovanie jednotkových nákladov výrobných 

a podporných procesov
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INTEGRÁCIA FYZICKÝCH 
A DIGITÁLNYCH 
TECHNOLÓGIÍ

Stratégia fi rmy SIDAT DIGITAL vychádza 
z viacúrovňového hierarchického členenia
automatizačných úloh a úloh informatiky.

ÚROVEŇ 1 (AUT/OP)
Automatizácia výrobných a technologických 
procesov a lokálne riadenie a ovládanie, 
vrátane inštalácie elektro, meracích 
prvkov a akčných členov a vizualizácie 
prostredníctvom operátorských panelov.

ÚROVEŇ 2 (HMI/SCADA)
Vizualizácia výrobných a technologických 
procesov s možnosťou ich riadenia 
na úrovní technológie.

ÚROVEŇ 3 (MIS/MES)
Výrobný informačný systém založený 
na zbere dát z rôznych zdrojov a ich 
premene na informácie, (MIS). Simulácia 
a optimalizácia s cieľom overiť a odladiť 
procesy v digitalizovanom prostredí (MES).

ÚROVEŇ 4 (Priemysel 4.0/Digitálne dvojča)
Existencia digitálneho dvojčaťa ako verného 
digitálneho modelu fyzického výrobného/
logistického systému. Po integrácii tejto 
úrovne s digitalizovaným prostredím 
úrovne 1, 2, 3 je základom Priemyslu 4.0.
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PRIEMYSEL 4.0

Ťažiskom našej činnosti v tejto oblasti je 
poskytovanie služieb a dodávok výrobným 
podnikom najmä v automobilovom 
priemysle, v strojárstve a v potravinárskom 
priemysle.

Do digitalizovaného a plne integrovaného 
prostredie výrobného / logistického systému 
dodávame konkrétne riešenia postavené na 
základných princípoch Priemyslu 4.0. Okrem 
implementácie digitálneho modelu a zaistenie 
jeho komunikácie s fyzickým výrobným/
logistickým systémom je pritom nutné vykonať 
zásadné úpravy napr. v oblasti architektúry 
a bezpečnosti komunikačných sietí, v štruktúre 
lokálnych a nadradených databáz a DB systémov 
a v optimalizácii využívania veľkých súborov 
stavových, procesných a prevádzkových dát.

Realizačnou bázou sú vlastné výkony SIDAT 
DIGITAL, opierajúci sa o nasadenie osvedčených
riadiacich, vizualizačných a inštrumentačných 
platforiem fi riem Siemens, Emerson Process
Management, ProLeit, AspenTech, GE, MS SQL 
a SIDAT (SIDAS OEE, CNC, IEM) pre úrovne 1 až 
3, a platformy Siemens PLM (Product Lifecycle 
Management) pre úroveň 4.
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PORADENSTVO

Pre všetky oblasti poskytujeme tiež 
poradenstvo a konzultačné služby. 

Príprava a realizácia projektov v oblastiach 
integrácie fyzických a digitálnych technológií 
a Priemyslu 4.0 s využitím technológie 
digitálnych dvojčiat predstavuje veľmi  
zložitú a odborne vysoko náročnú tému. 

Zákazníkom preto ponúkame súbor 
profesionálneho projektového a investičného 
poradenstva a konzultačných služieb. Tie možno 
využiť najmä vo fázach prípravy takýchto akcií 
ako napr. pri spracovaní štúdie realizovateľnosti či 
investičného zámeru, pri vypracovávaní podkladov 
pre výberové konanie na hmotné aj nehmotné 
dodávky, pri výbere dodávateľov a pri riešení 
príslušných obchodne záväzkových vzťahov.

REFERENCIE

Sme veľmi hrdí na to, že v spolupráci s našimi 
zákazníkmi sme za cca. dva roky pôsobenia
mohli pripraviť a realizovať niekoľko 
projektov ako napríklad:
EKOM
Garret Advanaced Motion
Sandvik Precision Tubes
SAS Automotive
SECOP
Selmec
Siempelkamp
Terom
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SIDAT Digital s.r.o.
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