OPCollector
Az OPCollector nevű vadonatúj termékünk
több, régóta fennálló jogos igényét elégíti ki az
ipari rendszereket használóknak:
Ne kelljen minden egyes rendszerhez külön
felületet megtanulnom
Az OPCollector az ön megszokott böngészőjében nyújtja az ön által kért módon, az ön által
kívánt adatokat!
Különböző rendszerek műszaki adatait egy
helyen tudjam megjeleníteni
Az önnél működő bármely, akár egymástól
nagy távolságra lévő ipari berendezés integrálható az OPCollector rendszerébe, ha rendelkezik OPC szerver funkcióval (az ipari rendszerek 90%-a rendelkezik) vagy egyéb jól definiált
protokollon keresztül elérhető (Modbus,
PROFIBUS, CAN-bus, stb.)
Az így megjelenített adatok rendszerfüggetlenül
bármilyen csoportosításban jeleníthetőek meg
a sémaképeken!
Ne kelljen kliensprogramokat vásárolnom,
gépenként telepítenem
Mivel az OPCollector bármilyen HTML5-öt
támogató böngészőben futtatható (Internet
Explorer 9, Firefox 13, Chrome 20, stb.) nem
kell más kliens programot telepítenie, megismernie!

Rendszerfrissítésnél, verzióváltásnál ne kelljen minden
kliensprogramot frissíteni
Az OPCollector-nál a rendszer frissítése, bővítése központilag történik így a felhasználók zavartalanul dolgozhatnak ez idő alatt!
Az ipari rendszerekből kinyert adataimat - bármelyikből is származzanak tetszésem szerint tudjam csoportosítani, leválogatni az általam használt MS
Office alkalmazással (Excel, Access) további feldolgozás céljából
Az OPCollector adatai egy gombnyomással MS Office alkalmazás számára
feldolgozható fájlba menthetőek!
Az ipari rendszerek archív adatai legyenek egy helyről elérhetőek, leválogathatóak, feldolgozhatóak
Az OPCollector archív adatai MS SQL szerveren tárolódnak. Innen az
OPCollector saját felületén, vagy MS Office termékekkel elérhetőek az adatok és
kedvünkre feldolgozhatóak. Az így tárolt adataink egy plusz biztonsági másolatot
is jelentenek ipari adatainkról!
Új ipari rendszer telepítésénél, vagy a meglevők bővítésénél legyen könnyen
bővíthető a meglevő OPCollectoros rendszer is
Az OPCollector rendkívül egyszerűen bővíthető mind sémaképekkel mind új jelek
felvételével. Minimális idő és költségvonzattal!
A műszaki adataimat szükség esetén akár távolról is elérhessem
Az OPCollector lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy otthoni számítógépükről, okos telefonjukról, on-line elérhessék műszaki berendezéseik adatait!
Szükség esetén eseménynaplókat tudjak megtekinteni az általam beállított
jelzésváltozásokról, határérték átlépésekről, egyéb ipari eseményekről
Az OPCollector felületén előre beállított szűrés után eseménynaplók hívhatóak le!
Az általunk leválogatott szűrések elmenthetőek, és később előhívhatóak!
Az általam kiválasztott ipari eseményekről azonnali riasztást
kaphassak telefonomra
Az OPCollector rendszer rendelkezik riasztási modullal, amely képes az előre
beállított eseménykor e-mailt küldeni okos telefonra, PC-n levő levező rendszer
kliensébe, illetve SMS üzenetet az előre definiált mobiltelefon számokra!

Az OPC (OLE for Process Control) egy az OPC FoundationTM által kifejlesztett
nemzetközileg szabványosított kommunikációs interfész, a különböző célú ipari
eszközök és programok közti adat és információcsere elterjedt szabványa. Olyan
nyitott szabvány, amely a termelés folyamatát irányító eszközök adatainak állandó, torzítatlan elérését célozza. Módszere független az adat típusától, illetve az
adat forrásától.
Azzal a céllal készült, hogy az ipar általános követelményeinek feleljen meg, és
ne csak néhány speciális szoftverfejlesztő vagy hardvergyártó igényeinek.
Az OPC hozzásegít a hosszú távú funkcionális fejlesztésekhez, így az OPC-n alapuló megoldások az ipar egyre növekvő igényeit valóban képesek kielégíteni...
Eddig többek közt az OPCollector által tesztelt, integrált ipari rendszerek
Honeywell Experion PKS
Honeywell MasterLogic PLC
Yokogawa CENTUM CS3000
Siemens Simatic WinCC
Siemens Simatic S7 PLC
GE Proficy iFIX
Unitronics OPLC
Prolan Xgram
Amennyiben termékünk felkeltette érdeklődésüket kérem, forduljanak hozzánk
bizalommal!
Kérésre teljesen ingyenesen tesztrendszert telepítünk az Önök cégéhez,
hogy meggyőződhessen termékünk előnyeivel!
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