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Představíte prosím platformu Eplan? Z ja-
kých součástí se skládá?

Platforma Eplan je označení pro systém, 
který pomáhá spravovat a řídit všechna inže-
nýrinková data, od těch obec-
ných až po ta detailní. Ať již 
se jedná o elektrotechnická 
data ze systému Eplan Elect-
ric P8, data o fluidních sys-
témech z Eplan Fluid, data 
o osazení rozváděče ze sys-
tému Eplan Pro Panel, nebo 
data pro předběžné plánová-
ní strojů ze systému Eplan 
Preplanning, či další projek-
tová data, která jsou spravová-
na dalšími moduly platformy 
Eplan. Zkrátka všechna data 
jsou jednotně a konzistent-
ně spravována tak, že změna 
v jednom detailu se hned pro-
jeví všude.  

Platforma je určena především projektan-
tům. Kterým dalším profesím v podniku 
Eplan ještě usnadní práci? 

Platforma Eplan není určena jen pro pro-
jektanty, i když pro ně je určena zejména. 
Všem lidem, kteří pracují v konstrukci, plat-
forma Eplan usnadní život, ať již se jedná 
o designéry, nákupčí, zásobovače, nebo pra-
covníky údržby. Jedna funkční změna se 
ihned projeví v celém projektu a tím se sni-
žuje riziko práce s nesprávnými daty a neak-
tuálním projektem.

Platforma Eplan usnadní život všem 
pracovníkům v konstrukci

Jsou moduly Eplan dodávány jako balíčky 
softwaru, nebo jako ucelená řešení? 

Moduly Eplan jsou především ucelená 
řešení, i když je možné je využít i jako pro-

sté balíčky softwaru. Ale na 
platformě Eplan lze realizo-
vat komplexní řešení urče-
né pro danou specifickou ob-
last. A právě takové řešení je 
pro zákazníka maximálně vý-
hodné.

Koncepce Industry 4.0 při-
náší obrat do výrobních 
procesů. Jak může platfor-
ma Eplan napomoci k zavá-
dění koncepce Industry 4.0 
do praxe?

Společnost Eplan je v ce-
lém projektu Industry 4.0 vel-
mi aktivní, zejména v té části 
Industry 4.0, která se týká au-

tomatizace konstrukčních a projektových pra-
cí. Jednotlivá řešení spolu komunikují a mají 
i stejnou filozofii ovládání. Plně podporuje-
me opakované použití již osvědčených a pra-
xí prověřených návrhů a jejich zakompono-
vání do nových projektů, automatizovanou 
tvorbu dokumentace i spolupráci s technic-
kou přípravou výroby.

Kde vidíte hlavní úskalí při zavádění kon-
cepce Industry 4.0 do praxe?

Asi hlavními úskalími při zavádění Indust-
ry 4.0 do praxe jsou naučené a nacvičené po-

stupy. Industry 4.0 takové postupy mění nebo 
modifikuje a prosazení těchto nových, progre-
sivních postupů naráží na běžnou lidskou po-
hodlnost a nechuť ke změně. Ale i v této ob-
lasti mohou naši konzultanti pomoci.

Na veletrhu Amper jste oslavili první rok 
od zavedení konceptu Eplan Experience. 
Můžete nám nastínit, jak zákazníci vní-
mají tento koncept?

Ano, právě před rokem se zákazníkům 
představil nový koncept zaměřený na zvýšení 
efektivity projektování Eplan Experience, je-
hož cílem je automatizace a optimalizace pro-
cesů. Společnosti si čím dál více uvědomují 

význam optimalizace procesů a právě koncept 
Experience a zákaznická podpora Eplan jim 
pomáhají začít ji aktivně realizovat. Celý kon-
cept je založen na osmi klíčových oblastech. 
Jejich postupné naplňování umožní společnos-
tem řešit současné problémy a připravit se na 
řešení problémů, které nastanou v budoucnu.  

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

O systémech společnosti Eplan pro automatizaci konstrukčních a projektových prací jsou 
čtenáři časopisu Automa informováni pravidelně, stejně jako o příkladech použití těchto 
systémů v praxi. Ředitel české pobočky společnosti Eplan v rozhovoru shrnul funkce sys-
tému a vyjádřil se také k tomu, jakou úlohu má platforma Eplan v koncepci Industry 4.0.

Obr. 2. Platforma Eplan pro efektivnější pro-
jektování

Obr. 1. Ing. Petr Pospíšil, 
jednatel společnosti Eplan 
Engineering CZ
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y   EPLAN – Vault Connector 
propojuje projektování 
elektrotechniky 
a mechanických dílů

Společnosti CAD Studio a Eplan vyvinu-
ly nový program propojující elektroprojek-
tový systém EPLAN se systémy Autodesk 
Vault a ERP. Integrační nástroj EPLAN – 
Vault Con nector propojuje prostředí projek-
tování elektrotechnických zařízení EPLAN 
Electric P8 se systémem pro správu doku-

mentů Autodesk Vault (PDM) a s podniko-
vými programy ERP. Propojením vznikne 
jedinečný systém pro úzkou spolupráci pra-
covníků elektrokonstrukce a mechanické kon-
strukce se správou projektů a schémat v cen-
tralizovaném systému PDM. Součástí systé-
mu je také jednotná správa mechatronických 
kusovníků a jejich napojení na obchodní pro-
cesy ERP.

„EPLAN – Vault Connector je nejen u nás, 
ale i ve světě jedinečný nástroj, který propo-
juje platformu Eplan se světem nástrojů CAD 
a PDM značky Autodesk a usnadňuje kon-
struktérům on-line spolupráci s podnikovým 

systémem ERP,“ komentuje Radomír Žvak, 
obchodní ředitel firmy CAD Studio. „Integra-
ce platformy EPLAN do různorodého pro-
středí ERP/PDM/PLM zajišťuje transparent-
nost v procesu vývoje výrobku a umožňuje 
mezioborovou spolupráci napříč celou fir-
mou s cílem dosažení vyšší efektivity v pro-
cesech projektování,“ dodává Petr Pospíšil, 
jednatel firmy Eplan.

Na uvedení aplikace navázal úspěšný semi-
nář pořádaný společnostmi Eplan a CAD Stu-
dio v Jihlavě. Účastníci se mohli podrobně se-
známit s přínosy tohoto nového propojení svě-
ta elektrotechniky a světa mechaniky. (ed)


