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Moduł Główny IGSS (IGSS Master) 
Projektowanie i zarządzanie projektami SCADA, jest złożonym procesem, na który składa się wiele 

różnych aspektów oraz duża ilość narzędzi programistycznych, które mogą być zastosowane. Aby 

uczynić pracę z IGSS łatwą i przyjemną, opracowaliśmy Moduł Główny IGSS. 

 
Moduł Główny IGSS to centralny punkt wejścia do wszystkich innych modułów i narzędzi IGSS. 
Taka scentralizowana struktura sprawia, że IGSS jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, gotowy 
zapewnić Państwu niezbędne narzędzia, potrzebne przy projektowaniu lub nadzorze. 
 

 

Moduł Główny IGSS, centralny punkt wejścia do systemu SCADA IGSS 

Tryb projektowy i roboczy 
Użytkowników IGSS można podzielić na dwa typy: projektanta systemu i operatora systemu.  

Dlatego wprowadziliśmy dwa tryby pracy w Module Głównym IGSS. 

 Tryb roboczy dla monitoringu oraz kontroli zadań 

 Tryb projektowy dla tworzenia oraz projektowania zadań 
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Liczba funkcji dostępnych w trybie projektowania jest większa niż w trybie roboczym. Przy pomocy 

kontroli dostępu, można zablokować określonym użytkownikom możliwość pracy w trybie 

projektowania. 

Projektowanie - wartość dodana dla Integratorów Systemu IGSS 

Moduł Główny IGSS pomaga integratorom systemów dotrzeć w szybki sposób do niezbędnych 
narzędzi programistycznych, takich jak moduły projektowe, odpowiednie pliki pomocy i podręczniki. 
Dzięki temu proces konfiguracji odbywa się łatwiej i szybciej, zarówno dla nowych jak i 
doświadczonych użytkowników IGSS. 

 
Dzięki wprowadzeniu Modułu Głównego IGSS, testowanie oraz śledzenie błędów znacznie 
poprawiono, natomiast narzędzia do debugowania stały się łatwo dostępne. Przykładowo, za 
pomocą jednego kliknięcia można uzyskać dostęp do zdarzeń projektu i dziennika zdarzeń plików 
sterownika, które następnie można filtrować w poszukiwaniu konkretnych błedów w projekcie. 
Obecnie śledzenie zdarzeń na różnych poziomach aplikacji IGSS zostało znacznie uproszczone. 
Dzięki nowemu modułowi mamy bezpośredni dostęp do następujących narzędzi: 
 

 Symulator TCP/IP PLC, który pozwala testować przesyłanie danych pomiędzy 
IGSS a zestawem symulowanych sterowników PLC.  

 Komunikacja, która zawiera: pakiety danych wysyłanych do i od PLC, dane 
systemowe oraz pakiety błędów.  

 W narzędziu Status Szczegółowy można zobaczyć wszystkie aktywne aplikacje 
IGSS oraz ich status operacyjny. W łatwy sposób można otworzyć lub ukryć 
okienko ze statusem poszczególnych programów IGSS.  

 

 

Różne poziomy logowania łatwe do ustawienia w Module Głównym IGSS 

 

Symulator TCP/IP PLC jest przydatnym narzędziem do testowania komunikacji PLC 
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Narzędzie Komunikacja jest poręcznym narzędziem dla śledzenia wszystkich rodzajów pakietów danych i ich 
zawartości 

 

Dziennik zdarzeń jest zintegrowany z Modułem Głównym IGSS 

Ważne pliki systemowe oraz foldery projektów IGSS również są dostępne przez Moduł Główny 
IGSS.  
Dzięki temu zespół wsparcia technicznego może szybko rozwiązywać problem techniczne 
związane z IGSS. 

 
Moduł Główny IGSS oferuje również ważne i cenne informacje o systemie. W oknie aplikacji 
znajdziesz:  

 
 Zdarzenia – szczegółowe informacje o każdym błędnym działaniu IGSS.  

 Panel Status – pokazuje stan systemu (działa/zatrzymany) oraz zdefiniowane parametry, 
przykładowo, wartości symulowane lub brak zbierania danych.  

 Pasek Status – pokazuje aktualnie wykonywane procesy, łącznie z ich parametrami. 

 Pasek Powiadomienia – pokazuje kilka podstawowych, mniej istotnych informacji o 
systemie IGSS.  
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Moduł Główny IGSS dostarcza projektantowi cennych informacji o system podczas pracy w trybie projektowania 

Otwieranie projektów IGSS ze skrótów Windows oraz bibliotek 
Pliki projektów IGSS, z rozszerzeniem .elm, są powiązane z Modułem Głównym IGSS. Oznacza 
to, że można teraz tworzyć skróty do projektów bezpośrednio w Windows. Windows 7 umożliwia 
użycie Windows Explorer do utworzenia kolekcji plików z projektami IGSS. Bibliotekę można tak 
skonfigurować aby pliki utworzone na komputerze dodawane były dynamicznie. 

Nadzorowanie - wartość dodana dla operatorów system IGSS 

Dla operatorów systemów IGSS, Moduł Główny oferuje intuicyjny dostęp do wszystkich 
niezbędnych narzędzi do monitorowania oraz do wybranych modułów. 

 
Podstawowe korzyści dla operatorów systemu: 

 
Rozpoczęcie i zakończenie projektu bezpośrednio z paska zadań systemu Windows 
Gdy Moduł Główny IGSS zostaje uruchomiony, ikona programu pojawia się w obszarze 
powiadomień na pasku zadań systemu Windows. Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem 
myszy na ikonę, aby wykonać następujące czynności: Start, stop, restart i start w trybie 
Nadzorowanie. 
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Standardowe raporty i raporty definiowane przez użytkownika 
Raporty są ważnym elementem monitorowania i prowadzenia statystyk dotyczących procesu. 
Funkcja ta jest łatwo dostępna dla operatorów bezpośrednio w oknie Modułu Głównego IGSS. 
 
Wszystkie pliki pomocy istotne dla nadzorowania IGSS  
System pomocy IGSS oferuje szeroki zestaw plików pomocy wyjaśniających wiele różnych 
zdarzeń związanych z oprogramowaniem IGSS. Jednakże operatorzy systemu potrzebują tylko 
plików pomocy oraz instrukcji mających znaczenie dla wyłącznie dla nadzorowania, dlatego tylko 
te pliki są widoczne w trybie roboczym IGSS. 
 
Panel sterowania IGSS 
Panele sterowania IGSS są bardzo elastycznym i łatwym do przystosowania narzędziem nadzoru 
dla operatorów systemu. Możliwe jest definowanie wielu różnych paneli i za pomocą jednego 
kliknięcia można przełączać się pomiędzy tymi panelami. 
 
Zmiana wersji językowej w locie 
Wielu użytkowników systemów automatyzacji posiada pracowników z różnych krajów. W celu 
zapewnienia właściwego i efektywnego wykorzystania systemu SCADA IGSS, operatorzy powinni 
zawsze mieć możliwość pracy z oprogramowaniem w języku ojczystym. Dlatego bezpośrednio w 
Module Głównym IGSS można zmienić wersję języka operacyjnego online. 

 
Zdalne wsparcie techniczne dzięki TeamViewer  
W niektórych przypadkach możliwość zdalnego wsparcia jest najbardziej praktycznym i 
skutecznym sposobem rozwiązania danego problemu. Przy użyciu standardowych rozwiązań 
zdalnego dostępu TeamViewer, użytkownicy mogą teraz uzyskać natychmiastową pomoc od ekipy 
wsparcia technicznego IGSS. Użytkownik końcowy po prostu klika odpowiedni przycisk, następnie 
podaje swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Dzięki temu ekipa wsparcia może połączyć się 
zdalnie i rozwiązać zaistniały problem.  
Aby skorzystać z tej funkcji należy mieć wykupioną opcję Support & Update Agreement.  
 
Logowanie Operatora stacji 
Dzięki Modułowi Głównemu IGSS logowanie do serwera IGSS ze stacji operatorskiej jest bardzo 
łatwe i proste. 
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Moduł Główny IGSS daje operatorowi łatwy dostęp do odpowiednich narzędzi nadzoru podczas pracy w trybie 
Nadzorowanie 

 

Jak zacząć korzystać z Modułu Głównego IGSS? 

Kiedy IGSS zostaje zainstalowany, w menu Start systemu Windows widać tylko jeden moduł: 
Moduł Główny IGSS. 

 

 
 
 
Aby zapoznać użytkowników z Modułem Głównym IGSS, dostarczamy dedykowany plik pomocy 
oraz materiał wideo, prezentujący jak łatwo jest rozpocząć pracę z Modułem Głównym IGSS. 
 
Kliknij aby zobaczyć wprowadzenie do funkcjonalności Modułu Głównego 

Nowy moduł Raporty IGSS 
Moduł Raporty IGSS jest nowym, zcentralizowanym menedżerem raportów w systemie SCADA 

IGSS.  

W module tym można tworzyć, modyfikować i generować raporty procesów w wielu różnych 

formatach. 

http://www.igss.com/training/scada-training-videos/29-igss-master.aspx


Co nowego w IGSS V9 
 

9 
 

Co się dzieje z moimi istniejącymi raportami standardowymi oraz RMS? 
W V9 IGSS, moduł Raporty IGSS zastępuje moduł RMS oraz dwa moduły standardowe 

raportowania: zrzut danych oraz raport okresowy. Wcześniej zdefiniowane raporty standardowe są 

nadal dostępne poprzez nowy moduł raportów, natomiast istniejące raporty RMS mogą zostać 

zamienione na format raportów V9 IGSS. 

Przegląd modułu Raporty IGSS 
Moduł Raporty IGSS zintegrowany jest z nowym modułem głównym IGSS i oferuje szybki i 

intuicyjny dostęp do wszystkich zdefiniowanych raportów. Tworzenie raportów zdefiniowanych 

przez użytkownika zostało uproszczone z pomocą nowego wyglądu interfejsu użytkownika. 

 

1 – Moduł Raporty IGSS zintegrowany z Modułem Głównym 

 

 

 

Przykłady formularzy raportów, które można utworzyć przy pomocy modułu Raporty IGSS: 

Typowe formaty raportów Przykład użycia 

Raport aktualnych wartości  Raport ten pokazuje zrzuty elementów procesu. 
IGSS można skonfigurować do 
automatycznego tworzenia takiego raportu, dla 
określonej sytuacji lub alarmu. Może to być 
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przydatne do przeprowadzenia analizy awarii 
głównego systemu. 

Raport okresowy Przykładowo: codzienny raport automatycznie 
generowany każdego ranka o 7:00 

Raport statystyki Alarmów Raport taki zawiera wykaz i statystyki 
wszystkich alarmów, które miały miejsce w 
określonym przedziale czasu, dla wybranych w 
raporcie obiektów. 

Raport zdefiniowany – raport logów Definiowany przez użytkownika raport 
zintegrowany z Microsoft Excel 2007/20101 co 
pozwala na bardzo elastyczny i kreatywny 
układ raportu. Wszystkie formaty danych IGSS 
dostępne są jako dane z raportu, na przykład 
dane logowania. 

Raport zdefiniowany – raport grupowy Definiowane przez użytkownika raporty mogą 
być tworzone do raportowania listy kolejnych 
procesów. Raporty mogą być generowane 
automatycznie, dla określonego zdarzenia. 

Raporty globalne 
Globalne raporty IGSS to nowa funkcja w V9 IGSS, która pozwala na tworzenie raportów 

zdefiniowanych przez użytkownika, w oparciu o przetworzone dane z różnych systemów SCADA. 

Raport globalny jest zintegrowany z modułem Raporty IGSS i jest ustawiony jako raport 

zdefiniowany przez użytkownika. Podczas projektowania raportu globalnego, można podłączyć 

znaczniki danych z wielu różnych serwerów IGSS. Dane mogą być gromadzone i pokazane w 

pojedynczym raporcie. Dodatkowo można zbierać dane do raportu spoza systemów SCADA IGSS, 

poprzez standardowy interfejs OLEDB. Źródło OLEDB obejmuje źródła danych serwera SQL i 

ODBC. 

                                                
1
 Microsoft Excel 2010, 64 bit nie jest obsługiwany. 
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1 – Raport Globalny pozwala na gromadzenie i przedstawienie danych raportowych z kilku systemów IGSS lub 
innych systemów 

 

Aby skorzystać z funkcji raportów globalnych, należy wykupić dodatkową licencję, dostępną jako 

opcja.  

Nowe funkcje w IGSS V9 
Pojawienie się nowego modułu Raporty IGSS niesie ze sobą kilka nowych i ulepszonych funkcji 

dla raportów zdefiniowanych przez użytkownika: 

Więcej rodzajów danych dostępnych w raportach 

- Definiowane raporty mogą obecnie zawierać bieżące wartości, dane alarmów dla indywidualnych 

obiektów oraz dane dla poszczególnych numerów alarmów. 

Aktywna funkcja VBA przy generowaniu raportów 

- Kiedy raport zostaje wygenerowany, istnieje możliwość takiego skonfigurowania modułu Raporty 

IGSS, aby uruchamiać funkcje VBA. Pozwala to na zmianę parametrów oraz wysyłanie poleceń do 

działającego projektu IGSS. 

Ulepszona funkcjonalność kopiuj / wklej 

- Została ulepszona funkcja kopiuj / wklej w programie Excel, dzięki czemu można kopiować wiele 

danych z raportów oraz szybko zmieniać parametry danych. 

Generowanie zestawu raportów dla występującego zdarzenia 

- Arkusze raportów w pliku Excel mogą być podłączone do różnych zdarzeń. Przy generowaniu 

raportu, poszczególne zdarzenia odnotowane są na odrębnych arkuszach 
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2- Tworzenie definiowanych przez użytkownika raportów IGSS z MS Excel 

Moduł konserwacji IGSS (Maintenance) 
Wszystkie zakłady przemysłowe wymagają wysokiego stopnia stabilności i wydajności. Jednym ze 

sposobów osiągnięcia tego jest, poprzez działania konserwacyjne, utrzymywanie sprzętu 

technologicznego w idealnym stanie. 

Moduł konserwacji IGSS oferuje zestaw narzędzi, które szybko i łatwo pomogą zaplanować i 

przeprowadzić harmonogram prac konserwacyjnych. Moduł poinformuje Cię, kiedy dany sprzęt 

kwalifikuje się do obsługi konserwacyjnej. 

Monitorowanie stanu urządzeń 
Każdy obiekt w projekcie IGSS (pompa, zawór itp.) można ustawić w trybie nadzoru technicznego 

na podstawie czterech parametrów: 

 Całkowity czas użycia – przykładowo, przez ile godzin pompa była uruchomiona. 

 Cykle pracy – przykładowo, liczba cykli operacyjnych dla stycznika elektrycznego. 

 Okresowość – kontrola w określonym przedziale czasu, np. raz w miesiącu. 

 Zliczany limit – kiedy wartość obiektu osiągnie określony limit 

Projektant systemu może ustawić zadania konserwacyjne w trakcie projektowania, ale operator 

również może tworzyć i modyfikować takie zadania w trybie Zarządzania. 
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Moduł Konserwacji oferuje wgląd w stan konserwacji poszczególnych elementów procesu oraz 

wyświetla listę następnych kontroli. Pozwala zaplanować czynności konserwacyjne z odpowiednim 

wyprzedzeniem, dzięki czemu kontrole i wymiany można przeprowadzać w okresie minimalnego 

działania, na przykład w okresie wakacyjnym. Moduł Konserwacji obsługuje również alarmy, 

przykładowo jeśli dana część wymaga obsługi konserwacyjnej. 

 

Moduł Konserwacji jest szybki i łatwy do skonfigurowania, zawarty jest w cenie licencji IGSS 

dlatego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.  

Serwer danych IGSS 
Serwer danych IGSS jest wydajnym serwerem do przesyłania danych pomiędzy serwerem i 

stacjami operatorskimi IGSS. 

Kiedy operator stacji potrzebuje mieć dostęp do bieżących lub historycznych danych, wysyła 

zapytanie do Serwera danych IGSS. Serwer wyodrębnia potrzebne dane z plików zawartych w 

folderze raportów, następnie przesyła te dane do stacji operatorskiej. Obsługa takich zapytań jest 

bardzo szybka, nawet dla dużej ilości danych. W systemach z mniejszą przepustowością łącza, 

serwer danych IGSS zadziała znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach IGSS. 

Jedynym warunkiem komunikacji między Serwerem danych IGSS i klientami jest połączenie IP 

oraz otwarcie konkretnego portu TCP/IP. 
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2 – przegląd komunikacji Serwera danych IGSS 

Serwer danych IGSS odczytuje dane z plików LOG, BCL I ALM, przechowywanych w folderze 

raportów. Jednak nie ma już wymogu nadawania wszystkim użytkownikom prawa zapisu do tego 

folderu.  

Zapytania obsługiwane przez Serwer danych IGSS 
Poniżej lista wszystkich procesów obsługiwanych przez Serwer danych IGSS: 

 Panele – Wszystkie pliki danych modułu Panele (BCL, LOG, ALM i HDM) 

 Wykresy – standardowe (LOG i BCL) oraz zdefiniowane przez użytkowników (BCL, LOG, 

ALM i HDM) 

 Log Alarmów – log z historią alarmów (ALM) 

 Historia Obiektów – dane historyczne dla pojedynczych elementów procesu (BCL, LOG i 

ALM) 

 Wszystkie raporty – standardowe i zdefiniowane przez użytkowników. 

Monitorowanie Serwera Danych IGSS 
Serwer danych IGSS uruchamiany jest automatycznie ze startem projektu IGSS. Z modułu 

Głównego można otworzyć okienko Serwera danych. W okienku tym można monitorować 

połączenia pomiędzy serwerem IGSS a stacjami operatorskimi. 
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3 – Monitorowanie Serwera danych IGSS 

Poprawione Śledzenie zmian (Audit Trial) 
Moduł Śledzenie zmian został wprowadzony w IGSS V8 i został bardzo dobrze przyjęty przez 

użytkowników. W IGSS V9 usprawniono  kilka funkcji, opisanych poniżej: 

Eksport do CSV 
Obecnie można eksportować Śledzenie zmian do pliku CSV. 

Kontrola dostępu 
Można włączyć kontrolę dostępu do uniknięcia nieuprawnionego korzystania z modułu 

Wyczyść wszystkie filtry  
Jednym kliknięciem można teraz wyczyścić ustawienie filtrowania oraz wyświetlić wszystkie 

rekordy I czynności użytkowników. 

Szczegółowe notatki opisujące zmiany 
Kiedy IGSS odnotowuje zmianę, notatka w module Śledzenia zmian zawiera teraz obie wartości: 

poprzednią i zmienioną. 



Co nowego w IGSS V9 
 

16 
 

 

Kontrola dostępu dostępna również dla modułu Śledzenia zmian 

 

 

Eksport Śledzenia zmian do pliku CSV 

Poprawione Panele (Dashboards) 
Moduł Panele zostały wprowadzony w IGSS V8. Moduł ten oferuje szeroki zakres elastycznych 

narzędzi nadzoru, które mogą być dostosowywane w locie, przez operatorów systemu. Aby 

uczynić ten moduł jeszcze bardziej atrakcyjnym, wprowadzamy kolejne usprawnienia tej funkcji. 

Widżet Trend Alarmów 
Widżet Trend Alarmu pozwala uzyskać szybki graficzny przegląd trendów alarm w projekcie IGSS. 

Pozwala stwierdzić, czy system ma tendencję do wytwarzania większej ilości alarmów lub wykazać 

dłuższe czasy trwania alarmu. Można także zobaczyć alarmowy wykres liniowy, który daje 

przegląd historyczny alarmów w systemie. Widać również listę pokazującą szczegółowe dane dla 

każdego alarmu. 
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Kontrola dostępu 
W celu uniknięcia niewłaściwego użytkowania i modyfikacji Paneli, można teraz skonfigurować 

konto administratora dla modułu Panele. Podczas uruchamiania moduł Panele startuje w trybie 

Zarządzanie, w którym można tylko monitorować panele. Aby zmodyfikować widżety należy 

przejść do trybu projektowania. Jeśli włączone jest konto administratora, zostaniesz poproszony o 

zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

 

Konto administrator  w Panelach IGSS 
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Inne ulepszenia w module Panele IGSS 
 Pasek przewijania – jeśli zaprojektowany przez Ciebie Panel nie mieści się na ekranie 

komputera, teraz jest możliwość przewijania go na ekranie. 

 Klawisz DELETE usuwa wybrany widżet 

 Status Alarmu w widżecie Zrzut – widżet Zrzut pokazuje teraz alarmy dla wybranych 

obiektów. 

Szablony Obiektów w Kryteriach zdarzeń 
Przy tworzeniu zdarzenia dla określonego użytkownika, można używać szablonów obiektu jako 

kryteria. Na przykład można sprawdzić, czy jakiś obiekt, w oparciu o szablon FLOW, ma wartość 

wyższą niż 50. 

 

Zmiana właściwości Alarmu online 
W IGSS V9 możliwa jest teraz zmiana tekstów i parametrów alarmowych bezpośrednio w trybie 

nadzoru systemu SCADA, w czasie gdy jest uruchomiony. 



Co nowego w IGSS V9 
 

19 
 

 

Wydajność i niezawodność 
Każdy projekt IGSS zawiera określoną liczbę plików, jednym z nich jest z baza danych projektu. 

Kiedy system jest uruchomiony i pojawi się potrzeba wprowadzania zmian w trybie projektowania, 

pracuje się na kopii bazy danych. Ma to na celu ochronę oryginalnej, roboczej  bazy danych. Gdy 

zmiany gotowe są do wdrożenia, kopia staje się oryginałem. 

Sprawdzanie i instalacja programu (CHELM) kompiluje projekt IGSS o wiele szybciej. To znacznie 

przyśpiesza kompilowanie i debugowanie zmian w dużych projektach IGSS. 

Wpisy zdefiniowane przez użytkownika dla menu poleceń w 

Schematach i Obszarach 
Kiedy tworzymy w IGSS element wizualizacji i podłączamy go do jakiegoś diagramu lub obszaru, 

możemy teraz dodać do menu kontekstowego swoje własne komendy. Komendy wyświetlane są 

po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Jeśli mamy diagram zwierający kilka stacji pomp, można 

dodać linki osobno do każdej ze stacji pomp. Link taki możne prowadzić do mapy z zaznaczonym 

miejscem fizycznej lokalizacji stacja pomp. 

 


