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O FIRMIE

Advantech to istniejący na rynku od 1983 roku producent innowacyj-
nych rozwiązań i urządzeń automatyki przemysłowej, systemów em-
bedded wspierający infrastrukturę  Smart  City. Firma ma szeroką ofertę, 
pozwalającą na kompleksowe projektowanie systemów z obszaru 
 Internetu  Rzeczy (IoT),  Smart  Factory &  Factory 4.0 oraz  Green  IT. 
Dostawca sprzętowych, programowych oraz logistycznych rozwiązań 
a także usług dla integratorów systemów przemysłowych i e-biznesu. 
Filarami rozwoju firmy są nowe technologie, innowacje oraz do-
starczanie klientom wydajnych systemów komputerowych cha-
rakteryzujących się wysoką jakością. Advantech globalnie współ-
pracuje między innymi z Microsoftem i  Intelem, wszystko po to, 
aby zapewnić swoim klientom kompletne rozwiązania w szerokim 
zakresie aplikacyjnym. 
Advantech obecny jest na całym świecie za pośrednictwem 21 biur. 
Czołową pozycję na rynku wypracował w sektorze komputerów  PC 
dla przemysłu, ale biznes firmy jest silnie zdywersyfikowany – za-
równo po stronie rozwiązań systemowych, produktów, jak i klientów. 
W Polsce firma ma biuro, w którym znajduje się także centrum 
serwisowe obsługujące teren  Europy. 

OFERTA 

Advantech produkuje znaczną część urządzeń i komponentów dla 
rynku przemysłowego, systemów automatyki, instalacji przemysło-
wych i pomiarowych, 
W ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych do tworze-
nia aplikacji i systemów embedded, a także dla wybranych grup 
urządzeń dla medycyny oraz branży digital signage, wojska i lot-
nictwa. 
Poniżej prezentujemy ważniejsze propozycje produktowe i syste-
mowe z obszaru przemysłowego:
Automatyka przemysłowa: 
 � oprogramowanie  HMI/SCADA
 � rozwiązania  WebAccess
 � systemy  HMI
 � panele operatorskie  HMI, komputery i monitory panelowe
 � systemy wizyjne i scentralizowane oraz rozproszone systemy sterowania

 � sterowniki  PAC i moduły  I/O
 � komputery i kontrolery sieciowe
 � rozwiązania  Power &  Energy
 � karty i moduły  DAQ, moduły remote  I/O
 � inteligentne urządzenia komunikacyjne (switche, moduły komu-
nikacyjne)
 � automatyka budynkowa
 � przemysłowe monitory i komputery panelowe

Platformy wbudowane
 �moduły  COM w  formatach  COM-Express  Basic,  COM-Express 
 Compact,  COM-Express,  Mini  Qseven,  ETX/XTX
 �moduły  Embedded  IoT: Wireless  Sensor  Network,  Embedded  IoT 
 Gateway,  Wireless  Modules
 � komputery jednopłytkowe: PC/104, 3,5”,  EPIC,  EBX & 5,25” i MiniPCI
 � komputery i moduły  MI/O: 2,5”  MI/O-Ultra  Pico-ITX, 3,5”  MI/O-Compact, 
modułowe  MI/O i rozszerzenia
 � płyty główne przemysłowe: niskie  Mini-ITX,  MicroATX,  UTX oraz 
obudowy
 � platformy obliczeniowe  RISC
 � płyty główne półprzemysłowe: Mini-ITX,  MicroATX,  ATX
 � bezwentylatorowe komputery  Box  PC
 � odtwarzacze mediów do digital signage
 � systemy wyświetlaczy
 �moduły embedded: pamięci masowe,  IO
 � oprogramowanie do systemów embedded
 � platformy do gier

OBSŁUGA KLIENTA

Na rynku  polskim oraz na terenie  Europy  Advantech współpra-
cuje z klientami bezpośrednio oraz przy wsparciu dystrybutorów. 
 Zapewnia wsparcie centrum serwisowego, którego lokalizacja i wy-
specjalizowany personel zapewniają szybką i skuteczną pomoc oraz 
szybkie dostarczenie naprawionego sprzętu. 
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