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Barczyzna (woj. wielkopolskie)

9 . KONFERENCJA
VIX AUTOMATION
N TURALNIE O PRZEMYŚLE



Naturalnie o Przemyśle - to hasło przewodnie dziewiątej edycji naszej
konferencji. To naturalne, że będziemy rozmawiać o przemyśle! W końcu
jesteśmy Ekspertami od Przemysłu! Naturalne będzie też otoczenie: lasy
i sąsiedztwo parku krajobrazowego.

W agendzie m.in.
• Proficy HMI/SCADA iFIX w nowej odsłonie
• ISA 101 – standard nowoczesnych rozwiązań HMI/SCADA
• Praktyczne wskazówki dot. bezpieczeństwa systemów IT dla produkcji
• Raportowanie produkcji bez tajemnic – przykład wdrożenia
• Nowości w ofercie GE Digital
• Realne historie wdrożeń oprogramowania GE Digital
• Ciekawa wizyta referencyjna w zakładzie firmy Tarke�
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NATURALNIE O PRZEMYŚLE

KONFERENCJAVIX AUTOMATION

To już 9. edycja dorocznego spotkania organizowanego przez dystrybutora oprogramowania
Proficy. Konferencja dedykowana jest nie tylko obecnym użytkownikom rozwiązań
VIX Automation oraz GE Digital, ale także przedstawicielom firm, dopiero rozważającym
wdrożenie.

Konferencja to nie tylko okazja do poznania nowości produktowych i inspirujących historii
wdrożeń, to przede wszystkim wymiana doświadczeń, a także wyśmienita atmosfera w czasie
całego wydarzenia. To też niepowtarzalna okazja do zwiedzenia zakładów produkcyjnych
zazwyczaj zamkniętych dla postronnych gości.



16:00 - 20:00 Rejestracja uczestników przybywających 28.09

19:00 Kolacja i spotkanie wieczorne

07:00 - 09:00 Śniadanie w hotelowej restauracji (dla gości hotelowych)

09:00 - 09:50 Przejazd do Orzechowa

09:50 - 12:20 Wizyta referencyjna w zakładzie Tarke� Polska

12:20 -13:20 Obiad i zakończenie konferencji

13:20 - 14:10 Powrót do hotelu

Śniadanie w hotelowej restauracji (dla gości hotelowych)

Rejestracja uczestników przybywających dn. 29.09

Naturalnie o przemyśle: witamy! Piotr Kondrak (VIX Automa�on)

Stałość w zmianie - zmieniamy się dla Was! Mariusz Benna (VIX Automa�on)

Ogród nowości - promocje i wiadomości handlowe GE Digital Szymon Tomiczek (VIX Automa�on)

Życiodajna woda - wdrożenie rozwiązań SCADAwWodociągach Raciborskich
Grzegorz Stawarz (VIX Automa�on)

Sokoli wzrok - widzieć więcej i szybciej. Jak standard ISA 101 wpływa na pracę operatora
tba

Przerwa kawowa

Naturalni liderzy branży - rozwiązania MES w ofercie GE Digital Thomas Schulz (GE Digital)

Ogród nowości - nowe funkcjonalności oprogramowania GE Digital Łukasz Buczek (VIX Automa�on)

Wspólne DNA firmy produkcyjnej - standard OPC UAw produktach GE Digital
Piotr Marynowski (VIX Automa�on)

Morfologia przemysłowa - Power BI i inne systemy raportowe w służbie przemysłu
Mateusz Glanowski (VIX Automa�on)

Przerwa kawowa

Dane pod ochroną - najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa systemów SCADA
Łukasz Buczek (VIX Automa�on)

Wdorzeczu danych - firmywielooddziałowe i międzynarodowe, a systemy SCADA - studium przypadku
tba

Gość specjalny

Naturalnie o przemyśle - zakończenie pierwszej części konferencji Piotr Kondrak (VIX Automa�on)

Obiad

Czas wolny

Wycieczka rowerowa (dla chętnych)

Uroczysta kolacja z programem rozrywkowym

28.09 środa (opcjonalnie)

30.09 piątek

29.09 czwartek
07:00 - 10:00

09:00 - 10:00

10:00 - 10:10

10:10 - 10:20

10:20 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 12:25

12:25 - 12:45

12:45 - 13:05

13:05 - 13:15

13:15 - 13:25

13:25 - 14:10

14:10 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 18:00

19:00
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HOTELBARCZYZNAMEDICAL SPA *** Lokalizacja w samym sercuWielkopolski, 30 min drogi od
Poznania. Otoczenie lasów i niezwykła przestrzeń wokół w połączeniu z minimalistycznym
designem przynoszą poczucie spokoju i harmonii. Obcowanie z naturą w tym klimatycznym
miejscu pozwala na prawdziwe odprężenie i relaks.

ZAKWATEROWANIE
Doba hotelowa 15:00 - 11:00. W klimatyzowanych pokojach znajduje się TV, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, woda, lodówka, sejf, ręczniki, zestaw kosmetyków, suszarka do włosów. Bezpłatne
Wi-Fi jest dostępne na terenie całego obiektu.

PARKING
Do dyspozycji gości jest bezpłatny hotelowy parking niestrzeżony.

RELAKS I SPA
Do dyspozycji uczestników dostępna jest bezpłatnie strefa Wellness: basen z wodą
strukturyzowaną, jacuzzi, sauna parowa, fińska i infra-red oraz słoneczna łąka, dostępne
w godzinach 10-21. Dodatkowe zabiegi płatne indywidualne (zalecana wcześniejsza rezerwacja).

Hotel Barczyzna Medical SPA
Barczyzna 12
62-330 Nekla (woj. wielkopolskie)
tel. (61) 611 02 25, 603 995 368

GPS: 52°22'29.1"N 17°27'50.5"E

HOTEL

HOTELBARCZYZNAMEDICAL SPA *** Lokalizacja w samym sercuWielkopolski, 30 min drogi od
Poznania. Otoczenie lasów i niezwykła przestrzeń wokół w połączeniu z minimalistycznym
designem przynoszą poczucie spokoju i harmonii. Obcowanie z naturą w tym klimatycznym
miejscu pozwala na prawdziwe odprężenie i relaks.

ZAKWATEROWANIE
Doba hotelowa 15:00 - 11:00. W klimatyzowanych pokojach znajduje się TV, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, woda, lodówka, sejf, ręczniki, zestaw kosmetyków, suszarka do włosów. Bezpłatne
Wi-Fi jest dostępne na terenie całego obiektu.

PARKING
Do dyspozycji gości jest bezpłatny hotelowy parking niestrzeżony.

RELAKS I SPA
Do dyspozycji uczestników dostępna jest bezpłatnie strefa Wellness: basen z wodą
strukturyzowaną, jacuzzi, sauna parowa, fińska i infra-red oraz słoneczna łąka, dostępne
w godzinach 10-21. Dodatkowe zabiegi płatne indywidualne (zalecana wcześniejsza rezerwacja).

Hotel Barczyzna Medical SPA
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62-330 Nekla (woj. wielkopolskie)
tel. (61) 611 02 25, 603 995 368

GPS: 52°22'29.1"N 17°27'50.5"E

HOTEL



Tarkett to światowy lider w produkcji innowacyjnych rozwiązań podłogowych i nawierzchni
sportowych, o 140-letniej historii. Grupa Tarkett prowadzi działalność w ponad 100 krajach na
całym świecie, a w jej ofercie znajdziemy m. in.: dywany, podłogi elastyczne, sztuczne trawy, czy
podłogi drewniane. Dziennie zakłady grupy Tarkett sprzedają 1,3 mln m² materiałów podłogowych

W zakładzie produkującym deski podłogowe w Orzechowie, do którego udamy się drugiego dnia
Konferencji, zespół VIX Automation wdrożył rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesu
kontroli jakości. Przekonajcie się na własne oczy, jakie korzyści przyniosła ta implementacja!

DOJAZD
Zakład produkcyjny znajduje się w odległości 34 km do Hotelu Barczyzna. Organizator zapewnia
transport autokarem spod hotelu do fabryki Tarkett oraz z powrotem.

PARKING
Osoby, które planują dojechać na wizytę referencyjną własnym
samochodem mają do dyspozycji parking wokół zakładu.

Tarke� Polska
Zakład produkcyjny w Orzechowie
Miłosławska 13a
62-322 Orzechowo
(woj. wielkopolskie)

WIZYTAREFERENCYJNA



ŚRODA
Osoby przyjeżdżające w środę zapraszamy na kolację, prosimy o ubiór swobodny. Po kolacji
czeka nas atrakcja z domieszką rywalizacji :)

CZWARTEK
Część konferencyjna oraz uroczysta kolacja - obowiązuje business casual (krawat nie jest
wymagany).

PIĄTEK
Na terenie zakładu Tarke� konieczne jest stosowanie odzieży ochronnej - kasków, stoperów
(zapewnia organizator) oraz butów roboczych z noskiem kompozytowym. W razie braku
wymaganego obuwia organizator zapewnia ochraniacze.

DRESS CODE

DODATKOWEATRAKCJE

Tradycyjnie nie chcemy zdradzić wszystkich niespodzianek, przygotowanych
dla uczestników konferencji. Uchylimy jednak rąbka tajemnicy dla fanów
aktywnego wypoczynku!

CZWARTEK

Po intensywnej części konferencyjnej w czwartek
dobrze jest się rozruszać, dlatego jeśli pogoda
będzie sprzyjać, zapraszamy na krótki rajd rowerowy
po urokliwych lasach w okolicy hotelu.

Zapewniamy rowery w trzech rozmiarach
– 28’, 26’ i 24’. Można oczywiście korzystać
z własnego sprzętu :)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o spako-
wanie odpowiedniej odzieży (opcjonalnie zabranie
własnego roweru) oraz rezerwację miejsca do dnia
05.09 mailem na adres: piotr.kondrak@vix.com.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń!



REJESTRACJA PODCZAS KONFERENCJI

Punkt rejestracji na konferencję zlokalizowany będzie przy
hotelowej recepcji. Podczas rejestracji będziemy też
wypełniać formalności związane z delegacjami (w razie
potrzeby uczestnika).

Meldowanie się do hotelu - tradycyjnie w recepcji hotelowej.

Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł dotrzeć do hotelu do
godziny 19:00 w środę lub do 10:00 w czwartek - prosimy
o kontakt pod numerami telefonów:
32 782 71 91 517 363 794.

Ceny za udział w konferencji - zależne od długości pobytu oraz wybranego zakwaterowania -
przedstawia poniższa tabela (ceny ne�o, należy doliczyć 23% VAT).

KOSZTY

ZAPISY

1 doba (29/30.09) 2 doby (28/29 i 29/30.09)

pokój jednoosobowy 1200 zł* / 1400 zł 1700 zł* / 1900 zł

pokój dwuosobowy 1800 zł* / 2000 zł 2600 zł* / 2900 zł

*PROMOCYJNE CENY „FIRSTMINUTE” – obowiązują przy zapisie do dnia 08.08.2022

Zapisy przyjmujemy do dnia 5 września, za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego, dołączonego do zaproszenia. Nie
otrzymaliście Państwo zaproszenia? Prosimy o kontakt
z Państwa opiekunem handlowym lub pod adresem:
biuro@vix.com.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE



VIX AUTOMATION SP. Z O.O.
Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice

WWW.VIX.COM.PL/KONFERENCJA

Informacji w sprawie konferencji udzielają oraz pomocą na miejscu służą:

Piotr Kondrak Julita Elijasz-Szczepanek
piotr.kondrak@vix.com.pl julita.elijasz-szczepanek@vix.com.pl

32 782 71 91 517 363 794
(przekierowany na tel. komórkowy)

KONTAKT

ORGANIZATOR

https://WWW.VIX.COM.PL/KONFERENCJA

