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zenon Analyzer 3.10
Odkryj przełomowy zenon Analyzer
Management Studio (ZAMS)
zenon Analyzer 3.10 posiada całkowicie przeprojektowane środowisko
zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). ZAMS - inżynieryjne
środowisko oprogramowania zenon Analyzer, zostało zaprojektowane by
być jeszcze bardziej intuicyjne w obsłudze, a szablony raportów można
wdrażać w sposób bardziej zindywidualizowany i elastyczny.

większa elastyczność i łatwość
obsługi w zams

elastyczne raporty porównawcze

Interfejs użytkownika ZAMS przeszedł gruntowną zmianę

wymaganiami użytkownika, który może w sposób elastyczny

w zenon Analyzer 3.10. Oprócz przyjaznej dla użytkownika

porównywać: przedziały czasowe, partie lub zmiany. Można na

Wstążki zastępującej tradycyjne menu i pasek narzędzi, program

przykład porównać aktualne wartości z najlepszymi wartościami

daje również możliwość szybszego tworzenia raportów dzięki

jakie były uzyskane w przeszłości.

Raporty porównawcze tworzy się intuicyjnie i zgodnie z

intuicyjnym funkcjonalnościom. Ponadto szablony raportów

ze sobą w jeden czytelny arkusz a tym samym indywidualnie

międzynarodowe raporty dzięki
nowemu modułowi – language
table

dostosować sposób podglądu kluczowych wskaźników, tabel lub

Etykiety i opisy w raportach można łatwo tłumaczyć dzięki

grafik.

unowocześnionemu modułowi tłumaczeń- Language Table.

Oprogramowanie krok po kroku pomaga użytkownikowi, co

Wcześniej przygotowane opisy można w dowolnym momencie

znacznie skraca czas pozwalając szybko i łatwo wykreować nawet

zmieniać lub rozszerzać zgodnie z wymaganiami. Aby dokonać

najbardziej złożone raporty.

tłumaczenia, listę słów lub wyrażeń można wyeksportować w

można w dowolny sposób kompilować w zależności od wymagań
i oczekiwań użytkownika. Różne rodzaje raportów można łączyć

Nowe

narzędzie

ZAMS

daje

możliwości

swobodnego

projektowania, np. formatu rozmiaru raportów lub układu

formacie XML do translatora lub przesłać do biura tłumaczeń, a
następnie przetłumaczoną wersję, ponownie zaimportować.

schematów i tabel. Zawartość tabel można również grupować
lub wyświetlać jako tabele przestawne w celu zapewnienia

analiza przyczyn błędów

czytelniejszego przeglądu.

Z pomocą przychodzi oprogramowanie zenon 7.60, a dokładniej
Lista Kontekstowa, która umożliwia usystematyzowanie przyczyn

fast facts





Elastyczne tworzenie raportów w nowym ZAMS
Raporty dostosowane do indywidualnych wymagań
Nowy moduł tłumaczeń - Language Table
Analizy przyczyn alarmów
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alarmów zamiast ręcznego ich zapisywania. Dodatkowo w
narzędziu zenon Analyzer przyczyny alarmów mogą być
poddane szczegółowej ocenie, przyczyniając się tym samym do
efektywniejszego zarządzania jakością.
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