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O NAS

Tworzymy rozwiązania.
Kompleksowo. Globalnie. Nowatorsko.
SCHulz Infoprod Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo inżynierskie. Jesteśmy wiodącym dostawcą kompleksowych rozwią-
zań systemów automatyki przemysłowej.

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży, różnorodne projekty oraz klienci z Polski i całego świata pozwoliły nam stać się solid-
nym partnerem dla wiodących zakładów przemysłowych. Dowodem tego są certyfikaty firm Siemens, Astor i Wonderware.

Od 2002 roku jesteśmy częścią niemieckiej grupy SCHulz Systemtechnik. Połączenie polskiej i niemieckiej myśli technicznej 
jeszcze bardziej poszerzyło nasze horyzonty oraz stworzyło nowe możliwości.

Oferujemy pełen zakres usług - od konsultacji, przez montaż i oprogramowanie, po systemy zarządzania produkcją klasy MES  
i serwis 24/7.
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Nasza historia:

1987

1990  

1994 

1995  

1995  

1998 

2002 

2013 

2017 

2017

2019

Założenie irmy P.P.U. INFOPROD Sp. z o.o. w Poznaniu

Spółka ze szwedzką firmą uiS (utvecklarna i Soft Center)

umowa partnerska z SIEMENS Niemcy

Wykupienie 100% udziałów od uiS

umowa partnerska z GTI Niemcy

umowa partnerska z SIEMENS Polska

Spółka z niemiecką firmą SCHULZ Systemtechnik

uzyskanie statusu SIEMENS Solution Partner – Automation Drives 

30-lecie firmy

uzyskanie statusu WONDERWARE System Integrator Partner – Wizualizacja, Batch, MES 

Przejęcie 100% udziałów przez SCHULZ Systemtechnik



4

CO NAS WYRÓŻNIA

Stoimy twardo na ziemi. u nas panuje przyjazna atmosfera.

Jesteśmy firmą innowacyjną. Pracujemy poprzez dialog.

Jesteśmy firmą z doświadczeniem. Jesteśmy firmą o charakterze technicznym.



Na rynku od ponad 30 latPonad 200 rocznie zrealizowanych projektów

Projekty realizowane na 5 kontynentach

Ponad 700 obsłużonych klientów

Ponad 190 obsłużonych klientów sprzedażowych

Ponad 1800 zbudowanych szaf sterowniczych

Mamy uprawnienia do tworzenia szaf 
przeznaczonych na rynek amerykański i azjatycki

SCHulz Infoprod w liczbach:
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REAlIzACJA 

PROJEKTÓW

Projekty zawsze dopasowujemy 
indywidualnie do wymagań klienta.

Dbamy o każdy szczegół wykonania, 
na wszystkich etapach naszej pracy.

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy Danfoss.
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OMÓWIENIE KONCEPCJI z KlIENTEM
Wspólnie dopasowujemy najlepsze rozwiązania, z uwzględnieniem zaplanowanego przez klienta budżetu.  
zawsze wybieramy indywidualny plan działania, aby pasował do realiów panujących w firmie klienta.

PROJEKTOWANIE
Przygotowujemy pełną dokumentację techniczną w programach EPlAN i CAD.  
Analizujemy systemy bezpieczeństwa maszyn oraz zapewniamy wysoki standard i dbałość o szczegóły.

PROGRAMOWANIE
Wykonujemy oprogramowanie systemów sterowania. Programujemy sterowniki PlC, tworzymy wizualizację 
SCADA i HMI oraz aplikacje oprogramowania zarządzania produkcją (MES). Nasze rozwiązania oparte są  
o rozbudowane układy wielosterownikowe  oraz wielostanowiskowe, redundantne systemy SCADA.

zAKuP CzĘŚCI I PREFABRYKACJA SzAF
Dobieramy komponenty najwyższej jakości od czołowych, sprawdzonych dostawców (Siemens, Rittal, Sick). 
Negocjujemy najlepsze warunki cenowe dla naszych klientów. Przygotowujemy szafy dla własnych projektów 
oraz według wytycznych podanych przez klienta. Szafy wykonywane są zgodnie z wymaganymi normami  
i posiadają niezbędne atesty. Przed wysyłką do klienta każda szafa jest poddawana testom FAT.

PRACE MONTAŻOWE NA OBIEKCIE
Wykonujemy kompletne instalacje elektryczne. Budujemy trasy kablowe oraz organizujemy podłączenie  
i uruchomienie u Klienta. Każde zrealizowane urządzenie poddawane jest kontroli sprawności i prawidłowego  
podłączenia poprzez wykonanie tzw. testów I/O. Po pozytywnym przejściu prób, otrzymuje protokół testowy 
potwierdzający bezawaryjne działanie.

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
Klienci mogą wybierać spośród 4 możliwych typów obsługi serwisowej  
z uwzględnieniem kluczowych potrzeb oraz możliwości Klienta.
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PRzEMYSŁ 
SPOŻYWCzY

Współpracujemy ze światowymi liderami w branży.

Proponujemy zarówno system sterowania dla pojedynczych  
urządzeń, jak i kompletnych linii technologicznych.

Nasze rozwiązania i usługi w przemyśle spożywczym:

    •  oprogramowanie systemów produkcji wsadowej przy wykorzystaniu własnych modułów, jak i renomowanych producentów, 
takich jak Siemens, Wonderware lub Rockwell,

    •  zarządzanie zleceniami i produkcją (MES),

    •  pozyskiwanie i analiza danych o produkcie,

    •  genealogia i śledzenie produktu,

    •  kompleksowe raporty dotyczące wytworzenia produktu, jak i wspierające planowanie produkcji,

    •  kompletne oprogramowanie dla nowych instalacji,

    •  modernizacja istniejących zakładów do najnowszych standardów w automatyce,

    •  konserwacja i naprawa.
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NASzE 
SPECJAlIzACJE

PRzETWÓRSTWO MlEKA

Produkcja serków, serwatki czy skrobi  
z wykorzystaniem technologii:

    •  filtracja membranowa (NF, uF, MF, RO),

    •  homogenizacja,

    •  krystalizacja,

    •  pasteryzacja uHT,

    •  stacja mycia CIP,

    •  wyparki,

    •  wieże suszarnicze.

PRzEMYSŁ SPIRYTuSOWY

Produkcja spirytusu rektyfikowanego oraz wódek, w tym:

    •  proces rektyfikacji spirytusu i jego magazynowanie,

    •  przygotowanie i wydawanie wódek na produkcję,

    •  pełna automatyka linii rozlewniczych wraz  
z centralnym sterowaniem,

    •  optymalizacja pracy linii rozlewniczej,

    •  monitoring i rozbudowany system raportowy.

PRODuKCJA SOSÓW
Kompletny system automatyki obejmujący:

    •  zbiorniki przygotowywania półproduktów,

    •  pasteryzację,

    •  postmixing,

    •  homogenizację,

    •  emulsyfikację ciągłą,

    •  stacje mycia CIP.

PRzEMYSŁ zBOŻOWY

Mieszanie pasz oraz produkcja słodu, poprzez:

    •  systemy automatycznego sterowania  
i wizualizacji produkcji słodu,

    •  magazynowanie i przetwarzanie ziarna w silosach,

    •  kiełkowanie i zamaczanie zboża,

    •  suszenie, 

    •  magazynowanie i wydawanie mieszanek.
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INTRAlOGISTYKA

Oferujemy szeroki zakres usług intralogistycznych w zakładach  
i magazynach - zarówno dla nowych instalacji, jak i w zakresie 
modyfikacji istniejących rozwiązań.

Jesteśmy oficjalnym podwykonawcą i generalnym wykonawcą  
projektów intralogistycznych.

Nasze rozwiązania dla transportu i logistyki:

    •  dostarczanie linii transportu technologicznego z włączeniem do procesu produkcyjnego klienta,

    •  integracja z systemami informatycznymi klienta tj. WMS, SAP,

    •  automatyczne kompletowanie zamówień,

    •  identyfikacja i śledzenie produktu (Tracking & Tracing),

    •  analiza i optymalizacja wydajności produkcji,

    •  monitoring linii.



Oferujemy usługi w obszarach technologicznych:

    •  systemy transportu palet,

    •  systemy transportu pojemników i kartonów,

    •  systemy transportu pionowego,

    •  automatyczne magazyny paletowe,

    •  integracja z urządzeniami towarzyszącymi tj. magazynki palet, owijarki, wagi przepływowe,

    •  systemy pakowania i paletyzacji z wykorzystaniem robotów,

    •  systemy stanowiące podstawę linii produkcyjnych.

zrealizowaliśmy już ponad 30 projektów logistycznych!
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PRZEMYSŁ 
MOTORYZACYJNY I 
AUTOMATYZACJA 
MASZYN 
SPECJALNYCH

Dostarczamy automatykę niezbędną do montażu, 
spawania oraz produkcji części samochodowych.

Wdrażamy systemy zarówno dla rozwijających się firm  
produkcyjnych, jak i wiodących koncernów technologicznych.

zapewniamy kompleksowe układy zasilająco-sterownicze, montaż elektryczny 
oraz oprogramowanie w szczególności:

• projektowanie systemów sterowania,

• wykonanie oprogramowania PlC oraz HMI, zgodnie z standardami przyjętymi przez klienta docelowego,

• wykonanie instalacji elektrycznych,

• tworzenie interfejsów do zewnętrznych systemów informatycznych,

• identyfikacja i śledzenie produktu (Tracking & Tracing),

• oprogramowanie offline oraz online robotów.

• W ofercie również uruchomienie i instalacji oraz szkolenie i asysta produkcyjna.



Oferujemy usługi w obszarach technologicznych:

    •  podłogowe oraz podwieszane systemy transportu technologicznego,

    •  stanowiska montażu,

    •  stanowiska i linie zrobotyzowane dla spawania,

    •  zrobotyzowane systemy do klejenia,

    •  inspekcja wizyjna,

    •  modyfikacje i remonty linii.

W zakresie automatyki maszyn i urządzeń specjalnych proponujemy:

    •  wykonywanie i modernizacja układów napędowych - od prostych do współosiowych, opartych na technologii serwo,

    •  optymalizację czasów cyklu maszyn,

    •  sterowanie zasilaczami hydraulicznymi oraz zespołami przygotowania oleju i innych mediów.

Wszystkie rozwiązania stanowią 
spójny system, pozwalający osiągnąć  

więcej opcji sterowania maszynami i nadzoru oraz  
tworzyć niestandardowe produkty dla klienta końcowego.

Implementujemy rozwiązania
na życzenie klienta:
    • maszyna w 100% zautomatyzowana,
    • maszyna półautomatyczna przy współpracy operatora,
    • 100% tryb ręczny.
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PRzEMYSŁ 
FARMACEuTYCzNY

Wykorzystujemy najnowszą technologię i dbamy  
o najwyższą jakość.

Mamy doświadczenie, dzięki któremu budujemy instalacje  
w najwyższym standardzie.

Nasze know-how:

    •  projekt organizowany zgodnie z GMP (Good Manufacturing Practice),

    •  oprogramowanie zgodne z normą FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR Część 11,

    •  oprogramowanie zgodne z normą ISA S88,

    •  optymalne dopasowanie sensoryki i aktoryki,

    •  modułowa budowa systemów sterowania w celu umożliwienia stopniowej automatyzacji,

    •  dostawa systemów sterowania dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX),

    •  testy walidacyjne dostarczonego systemu sterowania.



Automatyzacja i wizualizacja procesów wytwórczych produkcji leków oraz realizacje 
na obszarach okołoprodukcyjnych:

    •  przygotowanie mieszanek wsadowych dla form suchych i płynnych,

    •  instalacje oczyszczania z lzO (lotnych związków Organicznych),

    •  instalacje produkcji tabletek oraz kapsułek,

    •  instalacje produkcji płynnych form leków,

    •  stacje mycia CIP.
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NASzE 
ROzWIĄzANIA

MES (Manufacturing Execution Systems)

Wdrażamy Systemy Realizacji Produkcji obejmujące m.in.:

    •  zarządzanie recepturami,

    •  zarządzanie zleceniami (produkcja, CIP),

    •  śledzenie stanu i historii produkcji,

    •  śledzenie stanów magazynowych,

    •  systemy raportowe,

    •  monitoring dostępności maszyn,

    •  monitoring zużycia mediów energetycznych,

    •  monitoring kluczowych wskaźników dla produkcji 
i wydajności energetycznej (KPI, EnPI),

    •  integrację z zewnętrznymi systemami (ERP, CMMS, lIMS, APS),

    •  obsługę dodatkowych urządzeń (drukarki raportów, drukarki etykiet 
z kodami kreskowymi 2D/3D, mobilne i stacjonarne czytniki kodów 
kreskowych, czytniki znaczników RFID).

Wykorzystujemy oprogramowanie znanych producentów:

    •  Siemens (PM Control, Performance Monitor),

    •  Wonderware (MES Operations, MES Performance),

    •  Microsoft (VisualStudio, SQl Server).
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SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Realizujemy złożone systemy nadzoru przebiegu procesu produkcyjnego i interfejsy użytkownika obejmujące m.in.:

    •  sterowanie procesem, podgląd online wartości parametrów technologicznych, stanu urządzeń, postępu produkcji,

    •  setki tysięcy zmiennych procesowych,

    •  monitoring i archiwizację danych produkcyjnych i  wyświetlanie trendów,

    •  historię alarmów i kluczowych zdarzeń produkcyjnych,

    •  dostęp lokalny na stacjach klienckich, jak i dostęp zdalny ze stacji terminalowych czy przez przeglądarki internetowe,

    •  systemy jedno- i wieloserwerowe,

    •  wirtualizację (VMware vSphere, Microsoft Hyper V),

    •  systemy o wysokiej dostępności (redundancja na poziomie oprogramowania, wirtualnych maszyn, sprzętu),

    •  wizualizację na urządzeniach mobilnych.

Nasze rozwiązania oparte są o oprogramowanie:

    •  Siemens (WinCC, PCS7),

    •  Wonderware (InTouch HMI/System Platform),

    •  Rockwell (FT View),

    •  General Electric (iFix).

Dodatkowo realizujemy część funkcjonalności przy użyciu własnych modułów rozbudowujących możliwości systemów wizualizacji.
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BATCH

Dla dużych i skomplikowanych systemów oferujemy oprogramowanie Batch oparte o gotowe, 
licencjonowane systemy stosowane z powodzeniem w instalacjach na całym świecie:

    •  Siemens (Simatic PCS7 Batch),

    •  Wonderware (InBatch),

    •  Rockwell (FT Batch).

Dla mniejszych instalacji proponujemy ekonomiczne, własne oprogramowanie batchowe, 
bazujące na sterowniku PlC i systemach SCADA.

We wszystkich naszych rozwiązaniach stosujemy zasady normy ISA S88, dzięki czemu system 
jest intuicyjny i łatwo diagnozowalny. Przekłada się to na minimalizację kosztów i poprawę wydajności.

Nasze doświadczenie pomaga tworzyć nowe rozwiązania, 
jak i modernizować istniejące instalacje klienta, 
nawet na równoległych liniach produkcyjnych.

BATCH (produkcja wsadowa)
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IT SERWIS
+48 512 428 678

PlC SERWIS
+48 502 010 065

SERWIS 
POGWARANCYJNY

Typy obsługi pogwarancyjnej:

ze względu na czas dostępności naszych pracowników:

    •  serwis STANDARD (dni robocze 08:00-16:00),

    •  serwis ROZSZERZONY 18/7 (siedem dni w tygodniu 06:00-24:00),

    •  serwis PEŁNY 24/7 (siedem dni w tygodniu przez cała dobę),

    •  serwis NIESTANDARDOWY dostępny na specjalnych warunkach ustalonych w kontrakcie.

ze względu na znajomość instalacji:

    •  serwis DEDYKOWANY do obsługi konkretnej instalacji lub jej grupy zapewniany wyłącznie przez osoby biorące bezpośrednio 
udział w procesie przygotowania i wdrażania projektu,

    •  serwis BRANŻOWY świadczony przez osoby, które znają specyfi kę konkretnego typu instalacji,

    •  serwis OGÓLNY świadczony jest przez osoby o uniwersalnych kwalifi kacjach, niekoniecznie zaangażowanych w dany konkretny 
projekt,

    •  serwis SCADA/IT świadczony jest przez osoby specjalizujące się systemach SCADA/IT/MES, a w szczególności aplikacjach 
bazodanowych wspierające dyżurnych zapewniających serwis konkretnych instalacji.

W ramach kontraktu serwisu pogwarancyjnego klient otrzymuje: 

    •  możliwość szybkiego kontaktu z dyżurnym działu serwisu,

    •  gwarancję reakcji w ustalonym czasie, w zależności od pory dnia i kontraktu,

    •  powiadamianie o zbliżającym się zakończeniu okresu serwisu,

    •  informację o stanie gwarancji na sprzęt komputerowy, 

    •  możliwość określonej w umowie ilości godzin w abonamencie na prace dodatkowe,

    •  miesięczne raportowanie o przeprowadzonych pracach interwencyjnych wraz z bilansem godzin.
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SCHULZ Infoprod Sp. z o.o.

ul. Metalowa 3

60-118 Poznań, Polska

Tel.: +48 61 865 07 84

e-mail: info@schulz-infoprod.pl

 www.schulz-infoprod.pl




