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Součástí 2denního kurzu jsou komentované praktické instalace

SMART prvky pracovišť 
s internetem věcí 



Charakteristika kurzu.  Co se naučíte ?  Kdo bude lektor ? 

Komu je kurz  určen

Kurz je určen pro pracovníky zabývající se inovací procesů a Industry 4.0, IIoT a LEAN 4.0:

Organizace 

Cena 

Přihlášky

2 denní praktický tréninkový kurz SMART prvky pracovišť s internetem věcí 
Vám nabízíme cenu 7.800,- Kč (bez DPH) za 1 účastníka.

Institut průmyslového inženýrství, s.r.o. , Klášterní 131/14, 46001 Liberec 
ipi.centrum@instituti.cz (IČ: 63144441, DIČ: CZ 63144441)

Kontakt – adresa (i místo konání kurzu)

www.ipi-institut.cz

Milos Jirman MSc. (1983) absolvoval Master
studia na Dublin City University, pracoval jako
šéfprogramátor na klíčových systémech
nadnárodní firmy v Irsku. Byl také dlouholetou
součástí startup komunity a spoluzakladatel
webu InspiredStartups.com. Několik let se
rovněž věnuje IoT a spojení hardwaru se
softwarem pro řešení náročných úloh v oblasti
automatizace procesů.

Den Obsah kurzu

1
(9,00 - 17,00)

• Úvod do Internetu věcí (IoT a IIoT)
• Principy a sub-systémy související s IIoT
• Praktické cvičení č.1.Triviální zapojení pro IoT
• Praktické cvičení č.2. – SMART regál s IIoT
• Praktické cvičení č.3 – Sledování parametru linky

2
(8,00 - 15,00)

• Pokračování s praktickými cvičeními č.1 a č.2
• Praktické cvičení č.4 – Překročení parametru – proces
• Praktické cvičení č.5 – Překročení parametru - stroj

• technikům • průmyslovým a procesním inženýrům• technologům

Kurz proběhne v tréninkovém centru Institutu
průmyslového inženýrství v Liberci, Klášterní 131/14.
Pro účastníky bude zajištěna strava a občerstvení po
dobu konání kurzu. Začátek kurzu je vždy první den
v 9:00 hod (předpokládaný konec kurzu 2.den do
16:00 hod.). V případě potřeby možnost ubytování
přímo v IPI Centru tj. v místě konání kurzu v centru
Liberce (kategorie ubytování ***, SMART cena: 850
Kč/os,noc vč. snídaně, bezpečné parkování, WiFi).

Přihlášky posílejte na adresu ipi.centrum@instituti.cz nejpozději 12 dní před termínem konání kurzu (uzávěrka). Počet účastníků je
limitován min. 4 a max. 6 účastníky!. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se přihlášky automaticky ruší
(nabídneme Vám případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené přihlášky naplněného
semináře brány jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat
náhradníka. Informace o naplnění a potvrzení realizace kurzu bude přihlášenému účastníkovi odeslána e-mailem první pracovní
den po uzávěrce, kdy obdrží instrukce a další informace resp. výzvu k zaslání (systémové) objednávky. Po uzávěrce resp. při potřebě
dalších informací nás kontaktujte na e-mailové adrese ipi.centrum@instituti.cz.

Cílem kurzu není poskytnout hluboké IT dovednosti, ale získat
orientaci v problematice IoT, schopnost definovat zadání pro IT, zkusit
instalace pod vedením lektora – tj. pochopit, že se není čehá „bát“.

• THP• LEAN


