IGSS

Interactive Graphical SCADA System

Indsigt og Overblik
IGSS - Interactive Graphical SCADA System - er et moderne SCADA system som
bruges til at overvåge og administrere industrielle processer.
All-in-one licens
IGSS er et fuldt udbygget installérbart
SCADA / SRO system. Ingen yderligere
moduler eller tilkøb kræves for at kunne
skabe et færdigt SCADA projekt.

Én løsning – Én partner
Sikker levering af fremtidssikrede løsninger.
Ved at vælge én løsning fra én partner, der dækker alle dine behov,
i stedet for flere løsninger fra forskellige partnere, opnår du en høj
grad af produkt- og leveringssikkerhed.
IGSS Master
IGSS Master modulet er en central indgang til alle andre IGSS moduler
og værktøjer.
Den centraliserede struktur gør IGSS let og intuitiv at bruge. Den giver
dig samtidig de nødvendige værktøjer når der er behov, uanset om du
er igang med projektudvikling eller overvågning.

Dashboard
IGSS Dashboard modulet tilbyder slutbrugeren at oprette sit helt
personlige brugerdefinerede overblik af anlægget, inklusive nye måder
at kombinere forskellige procesdata i én visning.
Dashboards bliver opdateret automatisk med procesværdierne fra
overvågningen.
Dashboards kan oprettes og slettes efter behov for at overvåge
specifikke procesområder eller kan benyttes som et mere permanent
supplement til overvågningsdiagrammerne.

Indbygget forebyggende vedligeholdelsesmodul
Vores forebyggende vedligeholdelsesmodul leveres uden ekstra
omkostinger med din IGSS installation.
Et vedligeholdesesjob kan hurtigt oprettes af en operatør eller System
Integrator og kan baseres på en række forskellige proceskriterier.
Et vedligeholdelsesjob kan forbindes til en alarm i IGSS og kan
derved henlede en operatørs opmærksomhed på et nært forestående
vedligeholdelsesjob selv når han arbejder i overvågningsmodulet.
Forenkling af det daglige arbejde
Integrerede produktfunktionaliteter forenkler
dit daglige arbejde.
Værktøjerne letter dine integrationsprocesser
og støtter operatørerne. Herved forebygges
mange almindelige brugerfejl.
Uovertruffen support
Vores support- og udviklingsafdeling er
populær blandt vores partnere og kendt i
markedet.
Vi besvarer hurtig forespørgsler og har en
stor interesse i at støtte vores partneres
forpligtigelser overfor deres kunders
forretninger.
Der findes en løsning til enhver udfordring.

Gratis online training
Som ny IGSS bruger, kan du komme hurtigt i gang ved at benytte vores
gratis online trænings- og instruktionsvideoer.
Video’erne fører dig igennem de mest grundlæggende opgaver men
dækker også nogle af de mere komplicerede opgaver i IGSS.
Du kan bygge videre på denne viden for at opnå en hurtigere og mere
effektiv udnyttelse af din IGSS installation.

Ny Playback feature
IGSS Playback er et godt værktøj til at analysere tidligere
systemhændelser. IGSS Playback viser hele overvågningsbilledet som
det tog sig ud på et specifikt tidspunkt. IGSS Playback sekvensen kan
vises i normal hastighed eller man kan justere afspilningshastigheden.
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Den lette måde at overvåge og kontrollere industrielle processer.

