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Vývojové a technické oddělení firmy Entry Engineering přináší 
každoročně do světa automotive unikátní a nadčasové produkty sloužící 
napříč všemi oblastmi vývoje HW/SW s důrazem především na 
funkčnost, praktičnost a design.  

Díky mnohaletým zkušenostem se zakázkovou i sériovou produkcí 
technických zařízení, dokážeme pokrýt jakékoliv požadavky a přání 
našich zákazníků, ať už jde o vývoj sofistikované automatizace testování, 
designové prezentační demonstrátory až například po tracovací svazky 
montovatelné do sériových vozů.  

Nebojíme se standardních postupů ani inovativních nápadů, každý 
problém má své řešení a je pro nás výzvou. Nabízíme veškerý servis a 
podporu při hledání nových cest v oblasti testování, technologií, či 
realizací/implementací přímo Vašeho projektu s ohledem na udržitelnost 
a životní prostředí. 

VÝVOJ V POHYBU - 2022  
ENTRY ENGINEERING S.R.O.
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01  KLÍČOVÉ MILNÍKY A INFORMACE 
• počátek 2011 vývoje pro automotive 
• 2014 první projekt pro VW Group 
• 2022 členem MATADOR Group 
• Počet zaměstnanců: 300+ 

• 160+ vývoj elektroniky pro automotive 

• 30+ IT výzkum a vývoj 

• 90+ konstruktéří a CAD specialisté 

• 4 hlavní pobočky v české republice
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02  ZAMĚŘENÍ A PŮSOBNOST

• Automotive elektronika 
• Testování 
• Design a konstrukce 
• Vývoj elektroniky 
• Motorsport 
• Automatizace
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03  REFERENCE

• VW Group 
• ŠKODA Motorsport 
• Digiteq Automotive 
• iAV 
• Joynext 
• Panasonic 

• Luxoft 
• Cariad 
• Bobcat 
• Forvia 
• Tatra 
• LGe
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• Vývoj podvozků/řízení/náprav/odpružení 
• Výpočty poměrů 
• Logistika a prodej náhradních dílů 
• Aftersale služby

04  VÝVOJOVÉ AKTIVITY V MOTORSPORTU
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05  MOTORSPORT TÝM

• Vývoj elektroniky 
• Konstrukce a design 
• Prodej a zákaznické služby 
• Vlastní rally tým (řidič a mechanici)
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06  MOTORSPORT “WEEKEND RACER”

• “Kompletní realizace projektu” 
• Homologováno pro provoz na komunikacích 
• Výkon a hmotnost: 150 - 280 HP / 600 kg
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07  VÝVOJ A VÝROBA KARBONOVÝCH DÍLŮ

• Návrh a výroba unikátních exteriérových dílů z 
karbonu: 

• ŠKODA Enyaq RS iV 
• ŠKODA Octavia RS IV. generation 
• ŠKODA Superb Sportline III. generation 

• Vývoj komponent pro Hyundai Motorsport 
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• Online služby 
• Infotainment systémy 
• Testování mobilních a webových aplikací 
• Testování E-call

08  RUČNÍ A AUTOMATIZOVANÉ TESTOVÁNÍ
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09  SLUŽBY PRO AUTOMOTIVE 

• Vedení projektů 
• Podpora projektů 
• Funkční vlastníci 
• IT a “cyber-security” vývoj 
• “Error" management
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• Vývoj a konstrukce výrobních linek 
• Softwarový vývoj pro robotiku a PLC 
• Sbírání dat a vizualizace 
• Virtuální analýzy v 3D CAD

10  AUTOMATIZACE A ROBOTIKA 
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11  VÝVOJ ENTRY PRODUKTŮ

• Vývoj a výroba testovacího vybavení v automotive 
• Konkrétně demonstrátory/racky/svazky/převodníky/

simulátory/nástroje pro loggování
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12  PREZENTAČNÍ DEMONSTRÁTOR
Od první myšlenky a hrubého náčrtu tužkou na 
papír, až po plně funkční designový produkt v 
podobě demonstrátoru pro účely simulace 
mobilních online služeb 4. generace ve Škoda 
Auto.  
Vše promyšlené do posledního detailu za použití 
nejvhodně jš ích materiálů v kombinaci s 
vzdáleným ovládáním CAN/ETH simulací. 
Demonstrátor kopíruje design kokpitu nejnovější 
Škody Enyaq a umožňuje přes mobilní telefon 

prezentovat funkci mobilních služeb včetně 
dobíjení trakční baterie. Dále demonstrátoru umí 
zobrazovat veškeré infotainment funkce zahrnující 
i head-up displej promítání na sklo. Nechybí 
vzdálené ovládání klimatizace, personalizované 
ambientní osvětlení , simulace GPS a trasování 
jízdy, hlasové ovládání, e-call, multifunkční tlačítka 
z volantu aj. Veškerá elektronika včetně simulací a 
napájecího zdroje je umístěna v masivní 
konstrukci v podstavci s komfortním přístupem.
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13  TESTOVACÍ/PREZENTAČNÍ KUFR
Plně funkční infotainment s mobilními online službami 
v kompaktním, snadno přenosném a odolném boxu. 
Toto zařízení se vytvořilo pro prezentační účely 
desigenu ve ŠA.  
Vývoj zahrnoval důmyslné řešení rozložení všech 
komponent vhledem k minimálním rozměrům s účelem 
zabránit přehřívání řídících jednotek v plné zátěži a na 
míru vytvořených speciálních dílů, které byly použity 
při samotné montáži. Kufr se dá přizpůsobit jakékoliv 
platformě a jakémukoliv modelu, či prototypu. Celkový 
chod tohoto zařízení je zajištěn pomocí našeho 

EntrySimu, programovatelné CAN simulace 
posílající potřebné zprávy na určené sběrnice. 
Díky kompaktním rozměrům se s kufrem dá 
snadno cestovat například i letecky. Součástí 
tohoto konfigurovatelného kufru je mimo běžné 
funkce i malý model auta s funkčními LED 
světlomety, na který se může jednoduše 
vyzkoušet konektivita MOD přes službu Honk and 
flash. Samozřejmostí je možnost veškerého 
připojení pro účely diagnostiky a trasování. 
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14  TESTOVACÍ RACK
Naše nejčastěji dodávané, plně konfigurovatelné 
testovací zařízení za účely provádění funkčních/
SW testů a zkoušek.  
Veškerá elektronika z vozu, či pouze jeho určitá 
část v kompaktních, stolních rozměrech s 
možností snadné výměny samotných řídících 
jednotek a připojení se na jakoukoliv sběrnici 
pomocích univerzálních výstupů.  
Díky mnohaletým zkušenostem s jejich vývojem 
a následnou výrobou napříč všemi platformami a 

se stovkami dodaných kusů do automotive, 
dokážeme nabídnout to nejlepší řešení pro 
potřeby testování. Tímto zařízením pokrýváme 
celou řadu oblastí ve vývoji elektroniky, ať už 
se jedná například o testy mobilních online 
služeb, rádia, zobrazovacích displejů, 
kompletního osvětlení vozu, klimatizace, 
systému dobíjení vozu, funkčních tlačítek, 
testy mobilní aplikace, nouzového volání, 
jakéhokoliv bezdrátového připojení, aj.
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15  TESTOVACÍ/TRACOVACÍ SVAZKY

Tracovací, flashovací, potažmo testovací svazky tvoří nedílnou 
součást každého vývojového pracoviště elektroniky. Vyrábíme 
každý rok desítky různých typů svazků na testovací zkoušky, které 
reflektují požadavky a náročnost nových platforem. Pomocí 
důmyslných řešení a našeho 3D tisku dokážeme nahradit jakýkoliv 
konektor a připojit se na kteroukoliv automotiv sběrnici, ať už se 
jedná o LIN, CAN, ETH 100Mb, či například nejrychlejší ETH 1GB.  

Pomocí customizovaného řešení svazků se dokážeme napojit na 
tracování i sériových vozů bez zásahu do jejich originálních 
kabeláže. Při vývoji každého testovacího svazků dbáme na 
bezchybnou funkčnost a praktičnost vzhledem k účelu použití. 
Nejčastěji se naše svazky používají při tracování za pomocí media 
konvertorů, či CANoe, na které dokážeme udělat samostatné 
zařízení v odolném a přenosném boxu. 
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16  ENTRYSIM
Samostatně dodávané zařízení, či jako doplňková výbava v podobě 
CAN/ETH/LIN simulace v hliníkovém kompaktním pouzdře se nazývá 
EntrySim. Univerzální řešení, které dokáže posílat zprávy v jeden 
moment až na 4 sběrnice CAN FD.  
Simulované zprávy a jejich signály jsou konfigurovatelné a dají se 
přizpůsobit konkrétním řešením a potřebám. Defaultně nabízíme 
především funkce jako jsou: zapnuté zapalování, Kl.15, S, rychlost 

vozu, stav nabití baterie, podsvit tlačítek a displeje, natočení volantu, 
otáčky motoru, či noční/denní režim. Simulované parametry se 
zobrazují na sekvenčním displeji.  Zařízení je snadno flashovatelné a 
přenastavovatelné. Součástí dodávky jsou i svazky s CANon konektory. 
EntrySim je kompatibilní se všemi platformami ŠA a dá se využívat na 
všechny možné druhy simulací. Napájení je řešeno 12V s externího 
zdroje či pomocí baterky z vozidla.
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17  CAN GURU

CAN Viewer - přehled připojených zařízení

CAN Guru Lite je dvoukanálový převodník sběrnice CAN na sběrnici 
USB. Zařízení podporuje standard CAN FD. Zařízení je určeno pro 
vývoj, testování a diagnostiku elektronických komponent vybavených 
sběrnicí CAN. Přiložený balíček softwarových nástrojů nabízí možnosti 
dekódování, sledování, záznamu, filtrovaní, přesměrování a znovu 

přehrávání zaznamenaných dat. Pro čitelnější zobrazení lze hodnoty 
signálů navázat na grafické zobrazovače včetně grafů a histogramů a 
vytvořit si tak vlastní přístrojovou desku. Oba kanály podporují 
možnost použití interního terminátoru sběrnice.
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CAN Viewer je pokročilý softwarový nástroj dodávaný společně s 
hardwarovým převodníkem CAN Guru. viewer umožňuje dekódovat, 
filtrovat, přesměrovávat a opětovně přehrávat zaznamenaná data na 

příslušné sběrnici CAN FD. Pro snadnější čitelnost lze jednotlivé 
hodnoty signálů navázat na grafické zobrazovače včetně grafů nebo 
histogramů a vytvořit si tak vlastní “přístrojovou desku”. 

18  CAN VIEWER
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19  SIM GURU

SIM Guru je dvoukanálový simulátor zpráv sběrnice CAN, podporující 
standard CAN FD. Zařízení je určeno pro vývoj a testování elektrických 
komponent. Hodnoty signálů lze uživatelsky konfigurovat pomocí 
obsaženého softwaru (DBC Browser) a spřáhnout je tak s 

potenciometry či přepínači nebo virtuálními vstupy ovládanými přes 
USB.  Simulátor je možno napájet ze sběrnice CAN i USB. Simulace 
umožňují definice speciálních signálů (inkrementální čítače, CRC a 
podmíněné signály).

DBC Browser - rozpad DBC souboru na zprávy
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DBC Browser je pokročilý softwarový nástroj dodávaný společně s 
dvoukanálovým simulátorem zpráv SIM Guru. Browser umožňuje 
přehledně zobrazit, tvořit a editovat DBC soubory. Ve spojení se SIM 

Guru umožňuje tvořit simulace CAN sběrnice v jednoduchém 
grafickém prostředí bez nutnosti znalosti programování. Hodnoty 
signálů vytvořené simulace lze v reálném čase ovládat. 

20  DBC BROWSER
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uTestera je kompaktní zařízení určené pro integraci do testovacího 
stavu s možností osadit až pět volitelných HW modulů. Zařízení nabízí 
funkce záznamu, simulace a diagnosticky nad sběrnicemi CAN, CAN 
FD, LIN, BAP, ISO-TP, UDS a Ethernet. Umožňuje vzdálenou správu 
stavů. Podporuje tvorbu scriptů pro automatizované testování. 

Poskytuje diagnostickou podporu při kódování či přizpůsobení 
řídících jednotek. Součástí je rozsáhlá sada programového vybavení. 
Klíčový program uTestera nabízí rychlý a přehledný přístup k hlavním 
funkcím zařízení. 

21  UTESTERA

uTestera - grafické rozhraní (GUI)
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ENTRY ENGINEERING  KONTAKTY
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