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IGSS Master  
At designe og overvåge SRO-projekter er en kompliceret opgave, som består af mange forskellige 
aspekter og en lang række softwareværktøjer, der skal anvendes. For at gøre arbejdet med IGSS 
lettere, har vi udviklet IGSS Master. 
 
IGSS Master er en central indgang til alle andre IGSS moduler og værktøjer. Den centraliserede 
struktur gør IGSS nem og intuitiv at bruge. Den giver samtidig de nødvendige værktøjer når der er 
behov, uanset om du er ved at udvikle eller overvåge. 
 

 
IGSS Master er en central indgang til IGSS SRO-systemet. 

 
Design- og driftstilstand 
Du kan opdele alle IGSS brugere i to grupper, systemdesigneren og slutbrugeren. Derfor har vi 
lavet to tilstande i IGSS Master. 

 Driftstilstand til overvågning og kontrol 
 Designtilstand til udvikling og design af projekter 

Antallet af funktioner, der findes i designtilstand er højere end dem, der findes i driftstilstand. Ved 
at bruge adgangskontrol, kan du blokere bestemte brugere fra at komme ind i designtilstand. 
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Merværdi for systemintegratorerne når de udvikler i IGSS 
IGSS Master hjælper systemintegratorerne til hurtig adgang til de nødvendige udviklingsværktøjer 
såsom designmoduler, relevante hjælpefiler og manualer. Det vil gøre konfigurationsarbejdet 
lettere og hurtigere, både for nye og erfarne IGSS brugere. 
 
Med IGSS Master er de vigtige test-, fejlfindings- og fejlretningsværktøjer blevet forbedret og gjort 
let tilgængelige. For eksempel kan du nu med et enkelt klik få adgang til projektets hændelses- og 
kommunikationsdriverlogfiler. Disse kan nu også med en effektiv filtrering spore specifikke fejl i 
projektet. Det er blevet gjort meget lettere at indstille forskellige logniveauer på hver IGSS 
applikation. Fra det nye modul har du også direkte adgang til andre meget nyttige 
udviklingsværktøjer såsom: 
 

 TCP / IP PLC simulator, som giver mulighed for test af datakommunikation mellem IGSS 
og et antal simulerede PLC registre. 

 Kommunikationsovervågning der skriver indholdet af datapakker sendt til og fra 
PLC'erne, systemdatapakker og fejlpakker. 

 Fra Detaljerede status vil du kunne se alle aktive IGSS moduler og deres operationelle 
status. Du kan også nemt vise eller skjule et statusvindue for hver af de centrale IGSS 
databehandlingsmoduler. 

 

 
Forskellige logniveauer kan hurtigt defineres i IGSS Master. 

 

TCP / IP PLC simulator er et nyttigt værktøj til test af PLC kommunikation. 
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Kommunikationsovervågning er et stærkt værktøj til at overvåge alle typer datapakker og deres indhold. 

 
Hændelsesloggen er intuitivt indlejret i IGSS Master. 

Vigtige IGSS systemfiler og projektmapper er også gjort tilgængelige via IGSS Master. Dette vil 
hjælpe vores supportteam til hurtigere at løse eventuelle tekniske problemer du vil møde i IGSS. 
 
IGSS Master vil også give dig vigtige og værdifulde oplysninger om systemet. I programvinduet 
finder du: 
 

 Hændelser - disse vil give detaljerede oplysninger om funktioner, der fejler i IGSS. 
 Statuspanel - dette vil vise systemstatus (kører / er stoppet), og de vigtige 

databehandlingsparametre, der er blevet indstillet. Eksempelvis simulerede værdier 
eller manglende dataopsamling. 

 Statuslinje - denne vil vise den aktuelle proces samt evt. kommandolinjeparametre. 
 Meddelelseslinje - viser basale, ikke-kritiske oplysninger om IGSS systemet. 
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IGSS Master giver værdifulde oplysninger om systemet til projektets designer, når du arbejder i designtilstand. 

 
Åbn et IGSS projekt via Windows genvej eller bibliotek 
IGSS projektets filtype, .elm, har været forbundet med IGSS Master. Det betyder, at du kan oprette 
Windows genveje til dine projekter. I Windows 7, kan du endda bruge det omfattende Windows 
Explorer bibliotek til at samle IGSS projekt filer. Biblioteket kan konfigureres til løbende at tilføje de 
projekt filer, du opretter på din PC. 
 

Merværdi for slutbrugeren under overvågning 
IGSS Master tilbyder slutbrugeren en intuitiv adgang til alle nødvendige overvågningsværktøjer og 
-moduler. 
 
Nogle af fordelene for slutbrugeren er beskrevet nedenfor: 
 
Start og stop projektet fra Windows proceslinje 
Når IGSS Master kører, kommer programikonet frem i meddelelsesområdet på Windows 
proceslinje. Brugeren kan nu højreklikke på ikonet for at gøre følgende tiltag: Start, Stop, Genstart 
og Start overvågning. 
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Standardrapporter og brugerdefinerede rapporter 
Rapporter er en vigtig del af overvågningen og giver statistiske oplysninger om det kørende 
projekt. Denne funktionalitet er blevet gjort lettilgængelig for slutbrugeren direkte i IGSS Master. 
 
Kun relevante hjælpefiler bliver vist 
IGSS hjælpesystemet har en bred vifte af hjælpefiler, der håndterer mange forskellige opgaver i 
IGSS softwaren. Slutbrugeren behøver kun de hjælpefiler og manualer der er relevante under 
overvågning, så derfor er disse hjælpefiler kun synlige, når IGSS er i driftstilstand. 
 
IGSS Dashboard 
Modulet IGSS Dashboard tilbyder værktøjer, der gør det meget fleksibelt at tilpasse overvågningen 
for enhver slutbruger. Det er muligt at have mange forskellige dashboards og med et enkelt klik 
kan du nu skifte mellem disse dashboards. 
 
Online sprogskift 
Mange automationsanlæg har et internationalt personale. For at sikre en korrekt og effektiv 
anvendelse af IGSS SRO-systemet, bør slutbrugeren altid være i stand til at arbejde med 
procesbilleder på deres eget sprog. Fra IGSS Master kan du nu direkte skifte sprog. 
 
Fjernsupport med TeamViewer 
I nogle supportsituationer, er fjernsupport den mest praktiske og effektive måde at løse problemet. 
Ved at bruge det veletablerede værktøj til fjernopkobling, TeamViewer, kan slutbrugeren få 
øjeblikkelig hjælp fra IGSS support. Slutbrugeren giver med et enkelt klik brugernavn og 
adgangskode til IGSS supportgruppen. Support forbinder sig så til anlægget og kan nu løse 
problemet. Slutbrugeren skal have en support- & opdateringsaftale for at kunne benytte denne 
funktion. 
 
Adgang fra en operatørstation  
At logge på en IGSS server fra en operatørstation er nemt og ligetil med IGSS Master. 
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IGSS Master gør det nemt for slutbrugeren at få adgang til relevante værktøjer i driftstilstand. 

Hvordan kommer jeg i gang med IGSS Master? 
Når IGSS er installeret, vil Windows start menu nu kun vise et modul, IGSS Master. 
 

 
 
Dette program vil starte IGSS Master. For at blive fortrolig med IGSS Master, skal du bruge den 
indbyggede IGSS Master hjælpefil og instruktionsvideoen, der illustrerer hvor nemt det er at 
komme i gang med IGSS. 
 
Klik her for at se instruktionsvideoen til IGSS Master  
 
 

Det nye IGSS rapportsystem 
 
IGSS V9 har fået et helt nyt centralt rapportsystem i IGSS SRO-systemet. Fra dette modul kan du 
oprette, ændre og udskrive procesrapporter i mange forskellige filformater. 
 
 

Hvad sker der med eksisterende standardrapporter og RMS rapporter? 
I IGSS V9 erstatter det nye IGSS rapportsystem RMS modulet og de to standardrapportmoduler: 
øjebliksrapporter og periodiske rapporter. Tidligere definerede standardrapporter er stadig 
tilgængelige via det nye rapportsystem og eksisterende RMS rapporter kan konverteres til et IGSS 
V9 brugerdefineret rapportformat. 
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Oversigt over IGSS rapportsystemet 
IGSS rapportsystemet er fuldstændigt integreret i den nye IGSS Master og giver dig en hurtig og 
intuitiv adgang til alle dine definerede rapporter. En ny brugergrænseflade har gjort opsætningen af 
brugerdefinerede rapporter meget lettere. 

 

1 - IGSS rapportsystemet er integreret i IGSS Master. 

 
Her er nogle eksempler på rapportformater, som du kan udvikle med IGSS rapportsystemet: 

Rapportformat Eksempler på brug 
Øjebliksrapport 
 

Denne rapport viser de øjeblikkelige 
procesværdier. IGSS kan sættes op til 
automatisk at oprette denne rapport, når en 
bestemt situation eller alarm opstår. Det kan 
være nyttigt for at foretage en dybdegående 
fejlanalyse. 

Periodisk rapport 
 

Dette kan være en daglig rapport, der 
automatisk genereres hver morgen klokken 
07:00. 

Alarmstatistikrapport 
 

Denne rapport giver dig et overblik og en 
statistik over alle de alarmer der er kommet i en 
given periode for de objekter, der er valgt i 
rapporten. 
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Brugerdefineret rapport - lograpport 
 

Den brugerdefinerede rapport er integreret med 
Microsoft Excel 2007/2010, som giver mulighed 
for en meget fleksibel og kreativ rapportering. 
Alle IGSS datatyper er tilgængelige som 
rapportdata, for eksempel logdata. 

Brugerdefineret rapport - batchrapport 
 

Brugerdefinerede rapporter kan laves for at vise 
detaljerede data fra en række batchprocesser. 
Rapporterne kan også genereres automatisk, 
når en bestemt IGSS hændelse indtræffer. 

 

Globale rapporter 
IGSS globale rapporter er en ny funktion i IGSS V9, som giver dig mulighed for at oprette 
brugerdefinerede rapporter, baseret på data fra flere forskellige SRO-systemer. 
 
Den globale rapport er integreret i IGSS rapportsystemet og er oprettet som en brugerdefineret 
rapport. Når du designer din globale rapport, kan du forbinde dine rapporttags til mange forskellige 
IGSS servere. De data kan så indsamles og vises i en enkelt rapport. Derudover kan du indsamle 
rapportdata fra andre leverandører af SRO-systemer via standard OLE DB grænseflade, og vise 
data i den samme rapport. OLE DB datakilder omfatter SQL servere og ODBC servere. 
 

 

1 - Globale rapporter giver dig mulighed for at indsamle og vise rapportdata fra flere IGSS systemer og andre 
SRO-systemer. 

For at drage fordel af denne funktion, skal du tilkøbe licens til globale rapporter. Licensen skal 
købes til de IGSS systemer, som stiller deres data til rådighed til andre IGSS systemer. 
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Ekstra funktionalitet i IGSS V9 
Frigivelsen af det nye IGSS rapportsystem sker sammen med en række nye og forbedrede 
funktioner for de brugerdefinerede rapporter. 

Flere datatyper tilgængelige i rapporter 
Brugerdefinerede rapporter omfatter nu også online værdier, alarmdata fra de enkelte objekter og 
alarmdata fra hvert alarmnummer. 

Aktivér en VBA funktion, når du genererer en rapport 
Når en rapport er blevet genereret, kan IGSS rapportsystemet konfigureres til at starte en VBA 
funktion. Det gør det muligt at ændre parametre og sende kommandoer til IGSS anlægget under 
drift. 

Forbedret kopier og indsæt funktion 
Kopier og indsæt funktionen i Excel er blevet forbedret, så man kan kopiere flere rapportdata og 
hurtigt kan ændre dataparametre. 

Generere batchrapport for hver forekommende hændelse 

Et ark i Excel-filen kan være knyttet til en bestemt hændelse. Når rapporten genereres, vil den 
indeholde et nyt ark for hver hændelse der er indtruffet. 

 

2- Oprettelse af brugerdefineret IGSS rapport i Microsoft Excel. 
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IGSS vedligeholdelsesmodul 
Alle industrianlæg kræver en høj grad af stabilitet og produktivitet. Det kan opnås ved at holde 
procesanlægget i perfekt stand gennem forebyggende vedligeholdelse. 

IGSS vedligeholdelsesmodul giver et sæt værktøjer, der hurtigt og nemt hjælper til med at 
planlægge og udføre en arbejdsplan for forebyggende vedligehold. Modulet vil give besked når en 
vedligeholdelsesopgave på anlægget er påkrævet. 

Overvågning af anlæggets tilstand 
Hvert objekt (en pumpe, en ventil osv.) i IGSS anlægget kan opsættes til et forebyggende 
vedligehold baseret på fire procesparametre: 

 Total driftstid - hvor mange timer en pumpe har kørt. 
 Driftsperioder - antallet af driftsperioder for en elektrisk kontakt. 
 Periodisk inspektion på et fast tidsinterval, for eksempel en gang om måneden. 
 Tællergrænse - når et objekts værdi når en defineret grænse 

Systemdesigneren kan oprette et vedligeholdelsesjob i designtilstand, men slutbrugeren kan også 
oprette og redigere vedligeholdelsesjobbet i driftstilstand. 
 
IGSS vedligeholdelsesmodul giver dig et realtidsoverblik over vedligeholdelsesstatus på 
anlægskomponenterne og angiver de næste planlagte inspektioner. Dette giver dig mulighed for at 
planlægge vedligeholdelsesjobbene, så du kan udføre inspektioner og udskiftninger, når 
produktionen er lav, for eksempel under ferier. IGSS vedligeholdelsesmodul kan også sættes op til 
at generere en alarm, når en anlægskomponent trænger til vedligehold. 
 

 

IGSS vedligeholdelsesmodul er hurtig og nem at opsætte og er inkluderet i en standard IGSS licens, 
så der er ikke nogen ekstra omkostninger. 

IGSS dataserver 
IGSS dataserver er en effektiv server til overførsel af data mellem IGSS serveren og 
operatørstationerne. 
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Når operatørstationen har behov for online eller historiske data, vil den sende en forespørgsel til 
IGSS dataserver. Serveren udvælger de nødvendige data fra datafilerne i anlæggets 
rapportmappe og returnerer data til operatørstationen. Håndteringen af disse søgninger er 
ekstremt hurtige, selv på store datamængder. På systemer, der kører med en begrænset 
båndbredde, vil IGSS dataserveren udføre opgaven langt hurtigere end i de tidligere versioner af 
IGSS. 

Det eneste krav til kommunikationen mellem IGSS dataserver og klienter er en IP forbindelse og 
en specifik TCP / IP-port. 

 

1 - Kommunikationsoverblik over IGSS dataserver. 

IGSS dataserver vil læse data fra LOG, BCL og ALM filer, der er gemt i rapportmappen. Kravet 
om, at give alle brugere skriverettigheder til denne mappe, er ikke længere gældende. 

Forespørgsler i datafiler håndteres af IGSS dataserver 
Herunder er en beskrivelse af alle de processer, som IGSS dataserver håndterer: 

 Dashboard – Alle datafiler til IGSS Dashboard modulet (BCL, LOG, ALM and HDM) 
 Kurver - Standardkurver (LOG og BCL) og bruger-definerede kurver (BCL, LOG, ALM og 

HDM) 
 Alarmlog - Historiske alarmlogfiler (ALM) 
 Objekthistorik - Historiske data for de enkelte proceskomponenter (BCL, LOG og ALM) 
 Alle rapporter - standard og brugerdefinerede 

Overvågning af IGSS dataserver 
IGSS dataserver startes automatisk, når IGSS projektet er startet. Fra IGSS Master kan du åbne 
IGSS dataserver-vindue. Her kan du overvåge kommunikationen mellem IGSS server og 
operatørstationer. 
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2 - Overvågning af IGSS dataserver kommunikation. 

Forbedret operatørlogbog 
IGSS operatørlogbog (Audit Trail) blev indført i IGSS V8 og er blevet godt modtaget af vores 
brugere. I IGSS V9 har vi yderligere forbedret nogle af funktionerne som beskrevet herunder. 

Eksport til CSV 
Du kan nu eksportere data fra operatørlogbogen til en CSV fil. 

Adgangskontrol 
Du kan også lave adgangskontrol for at undgå uautoriseret brug af modulet. 

Ryd alle filtre 
Med et enkelt klik kan du nulstille alle filterindstillinger, vise alle system- og brugerhandlinger. 

Flere detaljer i notefeltet 
Når IGSS registrerer ændringer i en operatørlogbog, vil feltet i databasen både vise den tidligere 
værdi og den ændrede værdi.  
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Adgangskontrol er nu mulig i operatørlogbogen (Audit Trail). 

 

Du kan nu eksportere data fra operatørlogbogen til en CSV fil. 

Forbedret Dashboard 
IGSS Dashboard blev introduceret i IGSS V8. Modulet tilbyder en bred vifte af fleksible 
overvågningsværktøjer, der kan tilpasses løbende af systemets slutbruger. For at gøre det endnu 
mere attraktivt at bruge IGSS dashboards, har vi yderligere forbedret funktionerne. 

Alarmtendens  
Den nye widget, Alarm tendens, giver dig mulighed for at få et hurtigt grafisk overblik over 
alarmtendensen i et IGSS projekt. Her kan du se om systemet har en tendens til at producere flere 
alarmer eller længere alarmvarighed. Du kan også se en alarmtidslinje, som vil give dig et historisk 
overblik over alarmer i systemet. Endelig vil du se en alarmliste med specifikke oplysninger om 
hver alarm. 
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Adgangskontrol 
For at undgå forkert brug og ændringer af dashboards, kan du nu køre med adgangskontrol for 
IGSS Dashboard. Når du starter IGSS Dashboard, vil du være i driftstilstand, hvor du kan overvåge 
dashboards. Hvis du vil ændre widgets, skal du skifte til designtilstand. Hvis adgangskontrol er 
aktiveret, vil du blive bedt om at logge ind med brugernavn og adgangskode. 

 

Adgangskontrol til IGSS dashboards. 



Nyheder i IGSS V9 
 

17 
 

Andre forbedringer i IGSS Dashboard  
 Rullepaneler - Hvis dit Dashboard ikke kan vises på en skærm, vil du nu kunne bruge 

rullepaneler for at navigere i hele Dashboardet. 
 DELETE tasten vil nu fjerne den valgte widget. 
 Alarmstatus på øjebliksværdier - Øjebliksværdier kan nu vises med alarmindikation. 

Objektskabelon i hændelseskriterier 
Når man definerer brugerdefinerede hændelser, kan der nu bruges objektskabeloner som kriterie. 
For eksempel kan man se om objekter, der er baseret på FLOW skabelonen, har en værdi højere 
end 50. 

 

Online ændringer af alarm egenskaber 
I IGSS V9 er det muligt at ændre alarmtekster og -parametre direkte i overvågning mens SRO-
systemet kører. 
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Ydeevne og robusthed 
Hvert IGSS projekt har en række centrale filer. En af dem er projektets database. Når systemet 
kører og der foretages ændringer i designtilstand, arbejdes der nu på en kopi af databasen. Dette 
er for at beskytte den originale database. Når du er klar til at implementere ændringer, vil kopien 
blive til den originale database. 

Modulet Check og Installer (Chelm) kompilerer et IGSS projekt langt hurtigere end før. Dette gør 
det meget hurtigere at fejlrette ændringer i store IGSS projekter. 

Brugerdefinerede menupunkter i kommandomenu på 
diagrammer og områder 
Hvis du opretter en visning i IGSS og kombinerer den med et diagram eller et område, kan du nu 
tilføje brugerdefinerede menupunkter i kommandomenuen. Kommandoerne vil blive vist når der 
højreklikkes på referencen. Hvis du har et oversigtsdiagram der viser flere pumpestationer, kan du 
sætte et link på hver pumpestation. Linket kunne føre til et kort, der viser hvor de fysiske 
pumpestationer er placeret. 
 

 

 


