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Checkbot – klíčové vlastnosti, benefity

Sledování robotů v reálném čase

Přehledná historie a grafy

Alarmy pod kontrolou

Preventivní, prediktivní údržba

Plánování a evidence 

Notifikace o událostech

Dohled IP kamerou

Efektivní řízení výroby
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Evidence a aktuální stav robotů
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Plány

Připraveno několik modelových plánů.

Lze ukládat různé hodnoty signálů a proměnných - VARIABLES, 
REGISTERS, INPUT / OUTPUT. 

Na základě definovaných pravidel lze nastavit sledování více hodnot 

Prostřednictvím definovaných plánů jsou jednotlivé úkoly pravidelně 
spouštěny a ukládány do databáze. Data lze zobrazit v modulu 
GRAFY.

Pomocí PLÁNU, shromážděných a vyhodnocených dat modul 
NOTIFIKACE následně předává e-mailová upozornění definovaným 
osobám.
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Plány
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Grafy
Na základě shromážděných hodnot můžete vytvářet různé typy grafů. 
Je možné je zobrazit podle časového období a v různých typech.
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Grafy – zobrazení Motohodin
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Grafické zobrazení údržby 
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Grafické zobrazení teplotních ukazatelů
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Zprávy
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Notifikace – zasílání emailových zpráv
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Správa lokalit
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Help
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Obsahuje veškerou uživatelskou dokumentaci (např. elektronickou příručku). 
Zde je možné třídit a vybírat podle typu ovladače, názvu, obsahu apod.



Alarmy přehled aktuálních alarmů, kompletní historie, možnost kamerového záznamu
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Alarmy přehled aktuálních alarmů, kompletní historie, možnost kamerového záznamu
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Údržba
Plánování servisních 
prohlídek po 
nastavených 
provozních hodinách 
nebo nastaveném čase

Oznámení o nutnosti 
provedení servisní 
prohlídky

Evidence provedených 
servisních úkonů
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Údržba – detailní přehled
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Checkbot – schéma
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Podporované řídící jednotky a databáze

YRC1000

YRC1000micro

DX100

DX200

FS100

NX100
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MS SQL
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Instalace aplikace

HW klíč (dongle)
Pro běh aplikace je potřeba mít instalovanou knihovnu MotoComSDK
V6.00 nebo novější a k serveru připojený HW klíč (dongle). Po dohodě
poskytne OKsystem nebo Yaskawa Czech.

Licenční soubor
Licenční soubor poskytne na základě dohody OKsystem. 

Licence se poskytuje na smluvní počet robotů a na dobu určitou
(stanoveno datum expirace licence).
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Podmínky instalace

Před instalací aplikace je potřeba mít připraveno:
MotoComSDK V6.00 nebo novější (CD a HW klíč) – poskytne OKsystem
nebo Yaskawa Czech.

Počítač s Windows 7/10, min 4 GB RAM, připojený do sítě.

!Při monitoringu robotů využívajících BSC rozhraní (NX100 a další) je potřeba
mít nainstalovaný package Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86!

Roboty musejí být v síti a dostupné přes IP adresu.

Instalační balíček s aplikací Sledování robotů Yaskawa – dodá OKsystem.

Musí být dostupná databáze MS SQL.

Licenční soubor – dodá OKsystem.

Možnost vzdálené instalace.
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Kontaktní údaje

Ve věci obchodní a smluvní V technických záležitostech 

Martin Kouba Jindřich Novák

kouba@oksystem.cz Jindrich.Novak@yaskawa.eu.com

+420 724 914 532 +420 739 028 746

Vývoj aplikace www.checkbot.cz 

Zbyněk Melkes checkbot@oksystem.cz

melkes@oksystem.cz

+420 602 368 118 


