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Chceš si zahrát jako 
1. kapela na letošní 

Lightshow?
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pro divizi Procesní automatizace ABB.

tella v Severním 

Po více 
Greater Stella FPF-1 projít 

icane, a
pro export ropy a zemního plynu. 

COG (Chemical Oil&Gas)
– -
ABB –

Na programování se podílelo 

a F&G (Fire and gas). ESD a F&G byly naprogramovány v INOPC (ABB -



centrum v Indii) v ABB –
m centru a realizace tohoto návrhu provedena firmou EKM a.s.

FPF-1 FPSO Concept Model

Kompletní 
Petrofac a Ithaca Energy. 

Renovace plošiny S. A. 
a stále
ABB –
commissioning („uvedení do 

Navštivte naše 



So hard you can break an egg
Grow the size that you never 
imagine
http://sixfourcustoms.com/
batikstinkpot/
If you can’t click the above 
link, move this email to your inbox and 
then click!

She revealed herself to me
There is no girl you cannot get with 
your nine inch tool 
h t t p : / / m o b i l e m o n e y m a k e r s . n e t /
hydroxyseaboard/
If you can’t click the above link, move 
this email to your inbox and then click!

Upozorneni:
Pokud ani po opakovanem zaslani teto 
zpravy nezjednate napravu, muze byt 
vase schranka administrativne presunuta 
a zablokovan ucet na zaklade smernice 
rektora c. 3/1999 Pravidla provozu 
pocitacove site VUT v Brne, clanek 3, 
odst. 4.

Uzivatel xxx: prichozi postovni schranka ma 
velikost 104 MB, maximalni povolena velikost 
je 50 MB.

Vysvetleni:
Prilis velika prichozi schranka zpusobuje 
potize serveru, protoze do ni neustale 
pristupuje postovni klient i server. Nelze ji 
proto indexovat, pristup je pomaly.
Dokud nezjednate napravu, budete neustale 
dostavat toto upozorneni.
Maximalni povolena Velikost je 50MB.

Doporuceni:
Starsi zpravy si archivujte do jinych slozek 
na serveru, tam jiz podobne potize prakticky 
nehrozi. U zprav s velkymi prilohami uvazte, 
zda neni lepsi prilohu ulozit a zpravu zcela 
smazat.
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www.kdejinde.cz SKUPINA ČEZ

Je skvělé pracovat ve firmě, která nabízí 
tolik pracovních příležitostí ve všech 
koutech republiky i v zahraničí. 
Záleží jen na vás, jak toho využijete.

KDE JINDE DOSTANETE 


