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Termék szerkezet és főbb funkciók
Automatikusan közzétesz és eloszt

Jelentést generál
Automatikusan
Időzítetten
Esemény alapon

Igény esetén
Meglév ő jelentések közti
választás
Időperiodus változtatható,
Batch kijelölhető
Új jelentés generálható

Jelentések előállítása

Tervezés és konfigurálás
Felhasználóbarát dizájn környezet
Oldal űrlapok
Riport űrlapok

Meghatározható és végrehajtható bármely
kalkuláció:

Jelentések tervezése
Adatgyűjtés konfigurálása

min, max, átlag, időtartam, számláló, SQL,
matematikai formulák,...)

Adatforrásokhoz hozzáférés
MS SQL Szerver
MySQL
Oracle
MS Access
HMI-k, PLC-k, DCS, SCADA

Legfőbb előnyök
Nyitottság, kapcsolódás más rendszerekhez
Közvetlen hozzáférés több mint 50 féle adatforráshoz
Hozzáférés bármely nyitott adatbázishoz
U.S. FDA 21 CFR Part 11 megfelelőség
Integrált statisztikai eszköz könyvtár
Grafikus objektum könyvtár
Hatékony webportál
Riport előállítása programozás nélkül
3 napos oktatással elsajátítható
és még sok más

Saját adatgyűjtő
Valós-idejű adatok és vészjelzések
Külső-3rd party- adatokhoz hozzáférés
Kapcsolatok
NATIVE

OPEN

PcVue
InduSoft
Siemens
Citect
iFix / iHistorian
OSI Soft PI
Rockwell
Wonderware

OPC
ODBC
CSV
MS Exel
Modbus
BACnet
SNMP
OLE DB

Dinamikus, beállítható webportál
Webportál
Interaktív jelentések a weben
Egyszerű web alapú alkalmazás készítés
Dinamikus szűrés, navigálás
Listázó elemek, idő megadás, nyomógombok,
szöveges feliratok,...

Ergonómia
Hozzáférés bármely meglévő jelentés könyvtárhoz
Új dinamikus jelentéseket készít
Teljesen automatikus, nem igényel web-ismereteket

Hozzáférés
Interneten és intraneten
Minden standard böngésző által támogatott

www.dreamreport.com

Kézi adatkezelés
Űrlap kézi adatbevitelhez
Kézzel bevitt adatok kezelése, védelme
az adatbázisban

Kézzel bevitt adatok korrekciója és
érvényesítése

Biztonság
Felhasználói hitelesítés
Felhasználónként előre definiált jelentés
lista elérése

Fut iPad, iPhone és Android készülékeken
Hozzáférés, megtekintés és riport generálás
közvetlen a weben
Valamennyi népszerű web
böngészőt támogatja

www.controsys.hu

Felhasználóbarát fejlesztői- és
futtatói környezet
Jelentések futtatása
Szolgáltatásként és alkalmazásként is fut
Helyi és távoli jelentés szerver kapcsolatok
elérhetősége
Jelszóval védett hozzáférés
Jelentés futtatása parancssorból
Dinamikus riport generáló felület
Működés Active X és .NET környezetben is
Fejlesztőbarát környezet

Grafikák

Beépített statisztikai funkciók
Nem igényel programozást
Integrált statisztikai objektumok
Űrlap alapú fejlesztés
Integrált batch riport

Mini-alkalmazások

Táblázatok

Vertikális piac
Gyógyszergyártás
Víz, szennyvíz
Energia menedzsment
Épületfelügyelet
Hőgazdálkodás
Olaj&Gázipar

Ipari biztonsági szintek
Integrált felhasználó kezelés
AD / LDAP támogatás
Jelentések verziókövetése
FDA 21 CFR Part 11 megfelelőség
Konfigurálható felhasználói hozzáférési szint
Működik szerveren vagy munkaállomáson is

Dream Report Use Cases
Energia- és épületfelügyelet
Egyedi objektumok és statisztikai
funkciókészlet
Előre definiált jelentés űrlapok
Európai energetikai útmutató
megfelelőség (COM (2001) 226)

Víz és szennyvíz
Havi működési jelentések
Víz zavarosságáról riport
(napi, heti, havi)
Bakteorológiai jelentések
Havi fluor jelentések
Integrált eszközök, előre definiált
űrlapok az azonnali jelentéskészítéshez
Beépített eszközök a víz- és szennyvíz
specifikus jelentés tervezéséhez

Gyártástechnológia, gógyszeripar
Batch riportok
Műszakjelentések
Termelési riportok
Sterilizálási naplók
Integrált eszközök batch riport készítéséhez
Sokrétű eszközök gyógyszeripari riportkészítéshez
Nagyszerű eszköz élelmiszer-, italgyártás és
szárító ipari alkalmazások számára

A Dream Report az első felhasználóbarát, programozási ismereteket nem igénylő jelentéskészítő szoftver
kifejezetten az ipar igényeihez illesztve. Úgy tervezték, hogy a felhasználó szinte bármely adatforrásból a
legegyszerűbben, programozói ismeretek nélkül hozzáférhessen a termelési adatokhoz, vészjelzésekhez,
eseményekhez, s automatikusan, bárhol, bármikor jelentéseket készíthessen, és bárkinek eljutathassa azt.
A Dream Report mind a folytonos, mind a batch folyamatokra alkalmazható.
A Dream Report licenszelése
Valamennyi licensz modell tartalmazza a teljes
driverkészletet, korlátlan számú jelentés űrlapot,
biztosítja valamennyi riport kimenetre, valamennyi
elérhető formátumban a jelentések előállítását és
elosztását. A változószám alapján skálázott licenszek
lehetővé teszik az igényeknek, pénzügyi kereteknek
leginkább megfelelő licensz modell kiválasztását.

Változó alatt egy külső adatforrásból származó
adatpont értendő.
Licensz modell méretek:
50-250-1000-5000-10000... adatpont)
Webalapú licensz modellek az egyidejűleg
aktív felhasználók számától függően:
(2-5-10-25-50-100...)
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