Vijeo Designer
Nechte se vést intuicí

Vijeo Designer představuje unikátní konfigurační
nástroj určený pro kompletní řadu operátorských
panelů a iPC Magelis. Využívá pokročilé technologie
a rozšířené standardy, jako například HTML/JAVA pro
webové aplikace, JPEG pro zpracování grafiky
a fotografií, MPEG4 pro video, paměťové karty CF
a USB flash disk k archivaci. Pro tisk reportů
a grafiky nabízí standardní HP PCL.
Ladění aplikace je – díky objektové orientaci –
intuitivní. Zvyšuje uživatelský komfort a minimalizuje
celkový čas potřebný na tvorbu aplikačního
programu.
S doplňkovým softwarem IDS (Intelligent Data
Service) lze aplikovat typické úlohy procesního řízení
s požadavky na vyhodnocování dat a sledování změn
(tracebilita) v souladu s normou 21 CFR part 11.
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Flexibilita
Vijeo Designer přináší vašim HMI aplikacím širokou
škálu pokročilých funkcí. Je optimální volbou pro
celou „rodinu“ Magelis – od mikropanelů
Magelis HMI STO / Magelis HMI STU až po
vysoce výkonné panely Magelis XBT GT /
Magelis XBT GH / Magelis XBT GK.
Prostřednictvím iPC Magelis s 19" iDisplayem
můžete využít možností Vijeo Designer Run Time.

Otevřenost
Vijeo Designer umožňuje konektivitu nejen
s kompletní řadou PLC Modicon, ale i se všemi
běžnými typy PLC třetích stran (s podporou řady
komunikačních ovládačů). Díky integrovanému
nástroji Data Manager lze exportovat soubory
na požadovaný terminál nebo PC.

Inovace
Integrované IT funkce jako například FTP server,
podpora DHCP, zálohování, vzdálená správa
nebo automatické generování zpráv zvyšují
přidanou hodnotu všech operátorských panelů
a iPC Magelis.

Multimédia
Zpracování videosignálu z kamery
v reálném čase přímo ve vašem
operátorském panelu.

> Sledování a záznam z analogové nebo IP
kamery.

> Přehrání videozáznamů nebo standardních

Konfigurační nástroje

souborů ve formátu MP4.

Intuitivní grafické prostředí umožňuje
– díky své ergonomii založené na 6
konfigurovatelných oknech – rychlou
a jednoduchou realizaci aplikací
a grafických obrazovek.

> Navigátor s nastavením a definováním
panelu, alarmů, proměnných.

> Grafické knihovny „toolchest“ s použitím
„drag-and-drop“.

> Nastavení vlastností objektů.
> Správa grafických objektů.
> Potvrzení provedené akce.
> Informační panel.
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> Vytvoření aplikace použitím WYSIWIG*
editoru.

> Simulace.
> Vzorové panely a podpora vrstev.
> Vícejazyčná podpora.
> Tvorba receptur.
> Správa uživatelských práv.
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* What You See Is What You Get.

Jednoduchý a bezpečný způsob přenosu
dat s možností zpětného záznamu.

> Synchronizace dat a procesních aplikací
mezi různými terminály.

> Sdílení až 300 proměnných mezi max.
> Dostupnost proměnných z registrů daného
PLC jiným PLC.

> Sběr dat v pravidelných intervalech nebo
dle nastavení.

> Ukládání dat do interní paměti terminálu

(CF paměť, USB flash disk) nebo do externí
databáze např. SQL.

> Export proměnných a záznamů dat do
formátu CSV.

> Zobrazení záznamů dat z více terminálů.
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Archivace a výměna
dat

8 operátorskými panely nebo iPC.

7

Správa dat
>M
 ožnost sledování

klíčových procesních
a provozních dat.
Prezentace v podobě
trendů, historických
dat nebo grafů.
Přenos a ukládání
dat na definované IP
adrese v souladu
s FDA 21 CFR part 11.
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> Záznam snímků z videa nebo vytvoření

aktuálního otisku obrazovky ve formátu
JPEG.

> Prohlížení obrázků a snímků s použitím

Tvorba receptur

prohlížeče.

> Podpora MS Internet Explorer

a prohlížení dokumentů MS Word , Excel ,
PowerPoint® a PDF.
®

®

Vijeo Designer nabízí vyspělé rozhraní
s podporou nástrojů ke zpracování receptur.

> Využití předem připravených tabulek
v rámci „manažera receptur“.

> Vyvolání, odeslání a následné úpravy
receptur.

> Archivace nebo odeslání receptur ve
formátu TXT nebo CSV.

Tisk
Podpora tisku snímků z vašeho displeje
nebo videa s využitím běžné tiskárny.

> Tisk výrobních reportů.
> Tisk snímků z displeje (otisků obrazovky).
> Tisk alarmů a událostí.

Bezpečnost
Využijte dostupné nástroje software
Vijeo Designer k ochraně provozních dat
a bezpečnému ovládání terminálů.
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Vzdálený přístup
Všechny své HMI aplikace můžete
sledovat a řídit přes webový prohlížeč.

> Vzdálený displej pracuje v režimu
webového serveru.

> Sdílení dat se vzdáleným PC

prostřednictvím podnikové LAN sítě
nebo přes internet.

> Generování e-mailu v případě události.
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> Přístupová práva dle jednotlivých uživatelů
nebo skupin uživatelů.

> Odlišná přístupová práva a autorizace.
> Řízený přístup k ovládání displejů,
dialogových oken, funkčních kláves
a objektů.

> Zamknutí objektů – šedivý – pasivní vzhled
objektu, zobrazení přístupné (locked out)
ikony objektu, možnost skrytí objektu.

> Automatické odhlášení neaktivního
uživatele.

> Zpětné dohledání (traceabilita) zásahů
operátora.

> Potvrzení zásahu uživatele.

Vijeo Designer
Technické údaje

Obecná charakteristika
Podporované panely

Magelis XBT GT, Magelis XBT GK, Magelis XBT GH, Magelis XBT GTW, Magelis HMI STO, Magelis HMI STU

Množství interních a externích proměnných

8 000 (800 na jednu stranu)

Sdílení dat mezi terminály

Max. 300 proměnných mezi 8 terminály bez PLC směrovače

Jazyková podpora

Až 15 jazyků, podpora 40 typů znaků

Grafické objekty
Množství objektů

> 4 000

Typ

2D a 3D průmyslové objekty s podporou vektorové grafiky

Receptury
Počet skupin

32

Kompozice skupin

Až 1 024 položek pro 256 receptur

Formát

Proprietární nebo CSV

Přehled uživatelských akcí
Počet akcí

100

Typy akcí

Periodické
Plánované
Na základě podmínky
Na základě události

Alarmy
Počet aktivních alarmů, záznamů nebo logů

9 999 (32 skupin)

Synchronizace alarmů

Mezi jednotlivými panely nebo SCADA systémem Vijeo Citect a panelem

Trendy
Počet trendů

8 / skupinu, rozlišení 1 024

Prezentace trendů, proměnných

Křivky, sloupce, kruhový diagram

Video
Zdrojový signál

PAL/NTSC – Webcam (HMIGTW)

Záznam – rozlišení / formát

320 x 240 / MPEG-4

Počet sekvencí video / audio

Až 200

Přístupová práva
Typy

Nastavení v rámci aplikace: stránky, tlačítka (ovládání) atd.
Data Manager: přístup přes FTP
Vzdálený displej (web gate)

Počet skupin

20 (operátor, údržba, administrátor)

Počet uživatelů ve skupině

100

Funkce

Validace akcí, automatické odhlášení, vypršení hesla, dvojitý podpis

IDS
IDS je informační nadstavba pro Vijeo Designer (operátorské panely a iPC Magelis nebo standardní PC).
Definovaný uživatel může přímo sledovat příslušná data, která se následně mohou ukládat např. na stávající
SQL server. Typickou úlohou jsou sběry dat, reporty případně monitorování klíčových výrobních parametrů,
událostí a alarmů v souladu s FDA 21 CFR part 11.

Konektivita
Typy podporovaných PLC

Schneider Electric, Siemens, Rockwell Automation, Mitsubishi, Omron, GE Fanuc, Panasonic

Funkce

Podpora redundantního ethernetu, komunikační brána, DHCP, DNS, FTP klient

Operační systém

Windows XP Proffesional, Vista (32 bitů), Windows 7 (32 bitů)

Nahrání aplikace

PC, USB flash disk, CF, po síti (podpora směrovače)

Konverzní nástroje

Switch2 Vijeo Designer

Aktualizace

Automaticky pomocí aktualizačního nástroje Schneider Electric

Typová označení

VJD SND TGSV●●M

Popis

Software Vijeo Designer – licence pro 1 uživatele

VJD SND TGAV●●M

Software Vijeo Designer – licence pro 1 uživatele, včetně programovacího kabelu USB (XBTZG935)

VJD GND TGSV●●M

Software Vijeo Designer – licence pro 3 uživatele

VJD UPD TGAV●●M

Software Vijeo Designer – aktualizace licence

KATQS1044

Demo DVD Vijeo Designer – plně funkční pro Magelis HMI STO / Magelis HMI STU
Zdarma k dispozici také na www.schneider-electric.cz

VJDSNRTMPC

Software Vijeo Designer – runtime licence pro Magelis XBT GTW, Magelis iPC (Smart, Compact a Flex PC BOX)

VJDSNTRCKV●●M

IDS – (Intelligent Data Service), nadstavba pro Vijeo Designer – runtime pro Magelis iPC,
Magelis HMI GTW nebo PC, datové služby, export dat do DB, tracebilita (v souladu s FDA 21 CFR part 11)
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