fact sheet #71

zenon Analyzer 3.30
Enklare och mer transparent dataanalys
zenon Analyzer 3.30 uppgradering erbjuder ett brett utbud av förbättrade
funktioner. Property Help, som redan är en funktion i zenon, finns nu i den
senaste versionen av zenon Analyzer. Med större förbättringar i modulerna
Extended Backup och Custom Themes är det nu möjligt att arbeta ännu
säkrare och analysera produktionsdata på en mer anpassad basis.

Förbättrad säkerhetskopiering av
data

Snabb och helt integrerad:
Metadata Synchronizer

Extended Backup-modulen har varit en integrerad del av zenon

zenon Analyzer 3.30 innehåller en ny fristående modul med

Analyzer under en tid, men de omfattande uppdateringarna i

ytterligare funktioner som erbjuder ett alternativ till Analyzer

Version 3.30 är spelbytande. Modulen innehåller nu metadata

Export guiden. Förutom att den ger förbättrad säkerhet, ger

och stöder data från andra datakällor, t.ex. rapporter eller tredje

Metadata Synchronizer upp till 50 gånger snabbare databe-

parts databaser. Detta ger användarna ökad säkerhet genom

handling än Analyzer Export guiden. Metadata Synchronizer

konsekvent säkerhetskopiering. Den nya versionen strömlinje-

är fullt integrerad med zenon Editor och möjliggör överföring

formar även dataöverföringsprocessen till zenon Analyzer-in-

av metadata direkt från zenon till Analyzer Servers databas.

stallationer på andra datorer.

För att undvika överföringskonflikter och minimera risken för

Tilläggsinformation direkt i
zenon Analyzer
Property Help i den nya versionen fungerar nu på samma sätt
som i zenon. Användare drar fördel från tilläggsinformation

fel, sker ingen automatisk kontroll av parametrar i bakgrunden. Överföringen av metadata till Analyzer Server sker med
triggning. Denna funktion är kompatibel zenon version 8.10
och högre.

som är tillgänglig direkt i zenon Analyzer Management Stu-

Anpassade rapporter

dio (ZAMS). I tillägg till standardvärdet inkluderar dessa t ex

Flexibilitet och användarvänlighet, två egenskaper på zenon

minimi- och maximivärden av egenskapen. Om användare har

programvaruplatform, är pelarna där den nya Custom Them-

ytterligare frågor kan de gå direkt till online-hjälpen där de kan

es-modulen har byggts. Funktionen är tillgänglig för första

få tillgång till all dokumentation för zenon och zenon Analyzer.

gången i zenon Analyzer 3.30. Den erbjuder ett stort antal
alternativ för att förbereda anpassade rapporter. Det gör det
lätt att få en översikt, då enbart data som är relevanta för de

Snabbfakta

specifika användningsområdena tas med.



 Förbättrad säkerhet och enklare datautbyte tack vare
modulen Extended Backup
 Få mer information via Property Help
 Snabbare och säkrare överföring av metadata
 Anpassade teman för individualiserade rapporter
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zenon Analyzer 3.30
Gör dataanalys enklare och tydligare

Extended Backup

Property Help

Metadata Synchronizer

Custom Themes

Förhöjande analysförbättringar

Grundläggande förbättringar

 Innehåller olika databaser, metadata och parametrar som anges i Report
Launcher
 Komplett säkerhetskopiering
 Ytterligare information om enheter direkt i ZAMS
 Direktlänk till onlinehjälp
 Direkt integration med zenon redigeraren
 Metadata överföringar utan överföringskonflikter
 Förbättrad säkerhet
 Upp till 50 gånger snabbare än Analyzer Export guiden
 Skapande av individualiserade rapportmallar baserat på befintliga
ZAMS-rapporter
 Noggranna förutsägelser på sekunder
 Optimerade prognosmodellalternativ
 Optimerad färgpalett för rapporter
 Ny rapport “N sista alarm”
 Uppgradering av “Top N Alarm rapporter” med “Kortaste Alarmtid”
Om du vill veta mer om ytterligare nya funktioner i zenon Analyzer
3.30, se utgivningsanteckningar.
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