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Ny Playback funktionalitet 
IGSS V10 indeholder en ny operatørfunktionalitet: IGSS Playback, som giver operatørerne 
mulighed for at kigge tilbage i tiden og analysere hændelser som de udfoldede sig. IGSS Playback 
er ikke kun et godt værktøj til at analysere tidligere systemhændelser, men kan også bruges til at 
uddanne nye operatører ved at gennemgå kendte scenarier. 

 

IGSS Playback sekvensen kan afspilles i normal hastighed og kan justeres op eller ned efter 
analyseringsbehovet i forhold systemets adfærd. Playback fungerer ligesom som en videooptager 
der optager systemets proces-værdier. Der kræves ikke yderligere konfiguration eller 
systemjusteringer for at benytte IGSS Playback da IGSS Playback baseres på de historiske 
procesværdier som allerede findes i systemet 

 

IGSS Playback kan benyttes på både IGSS Server og operatørstationer uden at påvirke normal 
systemdrift. 

De vigtigste Playback funktioner er:  

 Gnidningsløst skift mellem playback og normal overvågningsmode. 
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 Afspil playback sekvensen fra 1/1000 til 1000 gange normal hastiged. 
 Pause og fortsætte IGSS Playback efter behov. 
 Hop frem eller tilbage til den næste ændring af procesværdierne. 
 Synlig markering når Playback mode slås til og Playback afpiller sekvensen. 

Ny integration med Windows Brugeradministration 
Du kan integrere dine IGSS brugere med Windows Brugeradministration for at benytte ”Single 
sign-on” for alle brugere på systemet. For Windows PC’ere som er medlem af et Windows domain 
eller Active Directory, er det muligt at  have en centraliseret administration af alle IGSS brugere og 
deres adgangsrettigheder. 

For PC’ere der benytter andre log-on metoder, som f.eks. scanning af fingeraftryk eller smart-
cards, kan disse også benyttes til at kvittere Safe Commands i IGSS.  

 

De vigtigste funktioner i IGSS integration til Windows Brugeradministration er: 

 Single sign-on til både Windows og IGSS 
 Centraliseret brugeradministration med Windows Domain Controller eller Active Directory 
 IGSS adgangsrettigheder er koblet til Windows User Groups 
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 Biometrisk sensorer kan bruges til at kvittere Safe Commands 

Nye Operatørrapporter  
En operatør kunne oprette nye rapportformater i IGSS 9, men hvis rapporterne skulle gøres 
tilgængelige på tværs af IGSS servere og operatørstationer, skulle operatøren manuelt udføre 
dette, med risiko for at miste rapportformaterne når konfigurationen blev flyttet eller redigeret. 

I IGSS 10 kan en operatør oprette rapportformater på en hvilken som helst operatørstation og 
automatisk få dem overført til alle IGSS servere og operatørstationer. Operatør rapport formaterne 
holdes adskilt fra konfigurationen og vil ikke blive påvirket af en evt. ændring af konfigurationen af 
en Systemintegrator. 
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Ny Faceplate Funktion 
IGSS 10 indeholder en helt ny Faceplate funktion der gør det muligt at opsætte procesgrafik én 
gang og derefter genbruge grafikken for forskellige IGSS objekter. Faceplates åbner op for at 
definere et diagram som en skabelon og derefter forbinde den til fysiske PLC værdier senere. 
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Modsat IGSS Multivisningsdiagrammet og Gruppe objektet, har IGSS Faceplates ikke 
begrænsninger på opsætningen af PLC hukommelsen da faceplate objekterne er forbundet til 
fysiske PLC værdier én-for-én. Et Faceplate diagram oprettes som et hvilket som helst andet IGSS 
diagram med adgang til de samme grafiske visninger. Den eneste forskel er forbindelsen til PLC 
objekterne. 
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Systemintegratoren kan bruge faceplates til at oprette et lager af diagramskabeloner der kan passe 
til alt fra færdige præprogrammerede kontroller til individuelle funktionsblokke, f.eks. en kontrol-
løkke i en PLC. Faceplates fra et sådant lager kan nemt tilføjes mange forskellige IGSS 
konfigurationer ved at forbinde de faktiske PLC objekter for pågældende konfiguration. 
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Når man opretter faceplates, skal man i objektlisten forbinde Master objekter (objekter der 
reserverer pladsen for andre objekter og hvis navn indeholder foranstillet $$ tegn) med de ønskede 
fysiske objekter. Eksisterende objektlister kan kopieres fra andre faceplates for at oprette nye 
faceplates og forbindelserne til de fysiske objekter kan derefter justeres ved hjælp af Søg og Erstat 
funktionen. 

 

De vigtigste funktioner i IGSS Faceplates er: 

 Oprettelse af procesdiagram skabeloner der nemt kan genbruges  
 Faceplates kan være almindelige proces diagrammer eller indlejret i andre diagrammer 
 Forbind et hvilket som helst fysisk objekt uafhængigt af PLC hukommelses mapning 
 Grafikken på faceplate diagrammer er valgfri 
 Systemintegratoren kan oprette et faceplate lager  

Ny OPC UA Client og Server 
OPC Unified Architecture er den næste generation OPC standard der tilbyder en mere sikker og 
pålidelig adgang til aktuel og historisk data og systemhændelser. OPC UA supplere den kendte 
OPC COM arkitektur som er tæt forbundet med Microsoft Windows platformen og dens 
sikkerhedsmodel. OPC UA er udelukkende baseret på åbne standarder og indeholder både en 
kommunikations- og en sikkerhedsmodel der er egnet til både indlejrede og virksomheds 
applikationer på tværs af platforme. IGSS 10 indeholder en OPC UA klient og en OPC UA server. 
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OPC UA klienten 
OPC UA klienten er en standard IGSS driver der gør det muligt at hente aktuelle værdier fra en 3. 
parts OPC UA server ind i IGSS objekter. IGSS OPC UA driver understøtter TCP og HTTP 
kommunikationslagene og har fuld understøttelse for OPC US sikkerhedsmodellen i forhold til del 2 
af OPC UA specifikationen, version 1.01. Bemærk at IGSS OPC US klienten kræver en IGSS 
driver licens. 
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IGSS OPC UA driveren understøtter også fuld navigering af 3. parts OPC UA servers namespaces 
når man opsætter IGSS objekt atomer. Hvis OPC US serveren ikke er tilgængelig når man 
konfigurerer, kan OPC UA node indstillingerne indsættes manuelt senere. 

 

De vigtigste funktioner for IGSS OPC UA driver er: 

 Kørende OPC UA servere kan opdages og findes i IGSS 
 Understøttelse af bade TCP og HTTP kommunikations transport lag 
 Forbinde til flere OPC UA servere ved at tilføje flere noder i IGSS 
 Navigering af OPC UA server namespace eller manuelt oprettelse af OPC UA node 

indstillinger  
 Understøtter OPC UA Data Access for datalæsning og -skrivning af aktuelle værdier  
 Data kvalitet og data tidsstempling er ført igennem fra OPC UA server til IGSS objektet 
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OPC UA Server 
OPC UA serveren er en ny komponent i IGSS 10 der tillader læse- og skriveadgang til aktuel data 
fra en hvilke som helst OPC UA klient der opfylder OPC UA krav. OPC UA klienten kan navigere 
IGSS objektets namespace i et hierarki som i IGSS objekt browser formen. 
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IGSS OPC UA serveren kan i systemkonfigurationen for IGSS maskinen opsættes til at starte 
automatisk når den pågældende IGSS konfiguration startes. 

 

 

De vigtigste funktioner i IGSS OPC UA server er: 

 Tillader andre OPC UA klienter adgang til hele IGSS objektets namespace 
 Understøtter OPC UA Data Access for data læsning og skrivning af aktuelle proces værdier 
 Indeholdt i IGSS grundpakken og kræver ikke særskilt tilkøb af IGSS licenser 
 Understøtter både TCP and HTTP kommunikations transportlag 
 Fuld understøttelse af OPC UA sikkerhedsmodellen (None/Signed/Encrypted) 
 Kan afvikles på enten en IGSS server eller en operatørstation 

Ny SNMP (Simple Network Management Protocol) klient og server 
SNMP (Simple Network Management Protocol) er en Internet standard protokol til administration af 
IP netværksenheder. Netværksenheder der typisk understøtter SNMP funktionalitet er bl.a. 
routere, switches, servere, modem racks, PC’ere o.l. SNMP benyttes for det meste i 
netværksadministrationssystemer til overvågning af netværks udstyr for tilstande der kræver en 
eller anden form for indgriben. IGSS 10 indeholder en SNMP server og en SNMP klient. 

SNMP klient 
Ved at benytte vores nye SNMP klient driver, kan du i dit SCADA interface se aktuel information 
over netværkskomponenterne. Du kan overvåge status på netværkets switches, servere, routere, 
PC maskiner og andre SNMP-tilgængelige komponenter som for eksempel serverrummets 
klimakontrol. 
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Dette kan hjælpe dig med hurtigt at finde og afdække eventuelle systemfejl i de dele af systemet 
der førhen havde krævet en manuel undersøgelse og fejlfinding. Du kan derved spare tid på 
diagnosticeringsfasen når du løser netværksproblemer. 

SNMP Server 
SNMP server (agenten) der er indbygget i IGSS 10 giver en SNMP klient adgang til 
statusinformation over forskellige dele af IGSS systemer. SNMP agenten åbner for adgang til 
hovedparten af den statusinformation som allerede er tilgængelig for operatøren igennem IGSS 
Master modulet f.eks. status på IGSS runtime-moduler, interne kommunikations tællere, osv. 

De vigtigste funktioner i IGSS OPC UA server agenten er: 

 Statusinformation tilgængeligt for alle IGSS moduler 
 Netværks kommunikationsinformation for alle operatør stationer der er forbundet til en 

IGSS server 
 Status information for drivers og driver kommunikation (lokale og distribuerede drivere) 
 Interne IGSS systemtællere 
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Supervise Forbedringer 

Ny indstilling angiver IGSS server i brug 
På de IGSS systemer der benytter muligheden for at køre med dual IGSS serveropsætning, er det 
muligt ved farveindikation i IGSS Overvågning, at se hvilke IGSS servere operatørstationen er 
forbundet til. Dette kan bruges til at markere om man er forbundet til en backup server, hvor farve-
kodningen af hele Overvågningsbilledet og alle dets procesdiagrammer viser operatøren at det er 
backup serveren der nu benyttes og ikke primær serveren. 
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Ny object note visning på objekter i Overvågning 
En ny indstilling i System Konfiguration ændrer visningen af en objektnote på et IGSS objekt i 
Overvågning fra en alarm til en lille blå trekant i øverste højre hjørne af objektet, når der er en note 
tilknyttet objektet. 

 

 

Alarm Forbedringer 

Manuel sletning af alarmer 
Hvis en alarm- eller objektopdatering blev foretaget på en kørende system i IGSS 9, kunne man 
risikere at eksisterende alarmer fra pågældende objekt ikke kunne kvitteres eller fjernes fra Aktiv 
Alarm listen. En ny valgmulighed i Aktiv Alarm listen giver en operatør mulighed for at slette en 
eksisterende aktiv alarm. 

 

 

Nye kommandolinje parametre for alarmer 
Den nuværende alarmliste kan gemmes som en komma-separaret fil (.CSV) hvis du afvikler 
Alarm.exe filen med en –CSV parameter. Yderligere kan du med parameteren  –File<path> angive 
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hvor den komma-separerede fil skal gemmes. Alarmlisten kan også sendes som en e-mail 
vedhæftning ved at tilføje modtagerens e-mail adresse i –mail<adresse> parameteren. 

Gemme alarm data i SQL databasen 
En ny indstilling der muliggør lagring af alarmhistorik i samme MS-SQL database som lagrer LOG 
data fra IGSS objekterne er tilføjet System Konfiguration. Hvis denne indstilling aktiveres, vil en 
kopi af alle alarmhændelser blive gemt i den valgte MS-SQL database som andre systemer eller 
applikationer derefter kan tilgå. 

 

En ny alarm række vil blive tilføjet MS-SQL databasen når: 

 En alarm registreres 
 En alarm kvitteres 
 En alarm afsluttes 
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Vedligeholdelse Forbedringer 

Ny mulighed for at adskille vedligeholdelsesobjektet fra måleobjektet 
Det er nu muligt at adskille vedligeholdelsesobjektet fra måleobjektet. Vedligeholdelsesobjektet er 
det IGSS objekt som det faktiske vedligeholdelsesarbejde skal udføres på (f.eks. en motor- eller 
pumpedel). Måleobjektet er det IGSS objekt der måler om et vedligeholdelsesjob skal udføres, 
f.eks. termometer eller timetæller. Al vedligeholdelsessporing og registrering sker på måleobjektet. 

Som udgangspunkt er måleobjektet og vedligeholdelsesobjektet samme objekt, men det er muligt 
at angive et anden måleobjekt ved oprettelsen af et vedligeholdelsesjob. 
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Forbinde to vedligeholdelsesjobs 
Det er nu muligt at forbinde to vedligeholdelsesjobs så man ved kvittering og/eller færdigmelding af 
det først forekommende vedligeholdelsesjob også kan kvittere og/eller færdigmelde det andet 
vedligeholdelsesjob. 

Dette kan f.eks. benyttes i de tilfælde hvor der skal udføres periodisk vedligeholdelse på noget 
maskinel efter nogle times drift eller efter et antal start/stop hændelser.  

 

Angiv hvornår et vedligeholdelsesjob betragtes som snart aktivt 
Det er nu muligt at medtage vedligeholdelsesjobs som kan forventes snart at blive aktive ved at 
angive –soon parameteren. En kommende jobliste for vedligehold kan derved dannes. 

Som udgangspunkt bliver alle vedligeholdelsesjob hvis status har overskredet 95 % betragtet som 
værende snart aktive, men denne grænseværdi kan justeres. 

Igangsættelse af vedligeholdelsesrapporter fra kommandolinjen 
En vedligeholdelsesjobrapport kan nu udskrives direkte fra kommandolinjen eller fra IGSS Job 
Scheduler ved at angive følgende parametre til vedligeholdelsesmodulet: 

 -active (Kun de aktive vedligeholdelsesjobs bliver udskrevet) 
 -descriptions (Job beskrivelserne medtages i rapporten) 
 -notes (Job noter medtages i rapporten) 
 -area (Kun vedligeholdelsesjobs der påvirker objekter i det angivet område medtages) 
 -soon (Kun jobs der anses for at være snart forestående /aktive medtages) 
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Forbedret job note log 
Nye job noter som knyttes til et vedligeholdelsesjob bliver registreret med dato og tid når man 
klikker på Tilføj Note knappen. De historiske job noter kan stadig redigeres hvis der er behov for 
dette. 

 

Obligatorisk note ved færdigmelding af vedligeholdelsesjob 
IGSS 10 kan opsættes til at kræve en udfyldt job note fra en operatør når et vedligeholdelsesjob 
bliver færdigmeldt. 

Basis/Udvidet visning af vedligeholdelsesformen  
I IGSS 10, kan vedligeholdelsesformen vises i to tilstande: Basis eller Udvidet. Som udgangspunkt 
bliver Udvidet visning benyttet, men for systemer der ønsker at stille en reduceret 
vedligeholdelsesform til rådighed for deres operatører, kan man nu ændre denne tilstand. 

Operatørfunktionalitet tilgængelig i Basis tilstand: 

 Kvittere og færdigmelde vedligeholdelsesjobs 
 Læse eller åbne jobinformation, filer eller noter 
 Udskriv vedligeholdelsesrapporter 
 Find objekt i Overvågning 

Operatørfunktionalitet tilgængelig i Udvidet tilstand: 

 Som basis plus...  
 Opret, rediger og slet vedligeholdelsesjobs 
 Opret, rediger og slet filtre 
 Redigere kolonner og sorteringsorden i  vedligeholdelsesformen 
 Opret og redigere vedligeholdelsesjobnoter 
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Nyt vedligeholdelsesjob oprettes fra objektet i Overvågning 
Et nyt vedligeholdelsesjob kan oprettes af operatøren direkte fra Overvågningsdiagrammerne ved 
at højre-klikke på et objekt og vælge ”Nyt vedligeholdelsesjob”.  

Vedligeholdelsesformen åbnes og operatøren kan derefter fortsætte med at oprette et 
vedligeholdelsesjob baseret på det valgte objekt. 
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Notifier Forbedringer 

Ny automatisk Gemme funktion 
En ny automatisk Gemme funktion er tilføjet i Notifiers indstillinger. Når den er slået til, vil Notifiers 
konfigurationsfilen automatisk blive gemt hver gang en ændring foretages i Notifier uden at 
brugeren aktivt skal gemme den samt når Notifier lukkes. 

 

Nye operatørtilstande 
Et nyt system indstilling er blevet tilføjet til Notifier modulet som gør det muligt at begrænse en 
operatørs adgang til Notifier funktionalitet. Systemindstillingen skal sættes op i den enkelte 
maskines registreringsdatabase (Registry). 

Operatør tilstand Beskrivelse 
Ubegrænset Udgangspunkt for Notifier 

Ingen operatørbegrænsninger 
Lav begrænsning Kalenderen kan redigeres med vagter, filtre og vagtpersonale 
Middel begrænsning Kalenderen kan redigeres med vagter, filtre og vagtpersonale 

Vagtpersonale og filter kan oprettes, redigeres og slettes 
Høj begrænsning Vagtpersonale kan tilføjes og fjernes fra eksisterende vagtplaner 

 
Ny Dual Server indstilling 
Det er muligt at opsætte Notifier til drift i en IGSS konfiguration med Dual Server opsætning. På 
den sekundære server kan Notifier opsættes til at overvåge Notifier modulet på Primær serveren. 
Så længe Notifier kører på den primære server, vil Notifier modulet på den sekundære server ikke 
udsende alarmer. Notifier modulet på den sekundære server aktiveres i det tilfælde at Notifier ikke 
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er i stand til at kontakte den primære server. Når Notifier modulet på den sekundære server 
aktiveres, vil alarmer videresendes. 

 

Markering af undtagelsesdage  
Hvis man tilføjer en undtagelsesdag i vagtplanen, vil selve dagen blive markeret med en anden 
farve i kalenderoversigten for at tydeliggøre at pågældende dag skal behandles som et specielt 
tilfælde. 
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Opret alarm i IGSS hvis GSM modem ikke svarer 
Det er muligt at opsætte Notifier modulet til at sende en kommando ”1” til et IGSS digitalt objekt 
hvis Notifier modulet ikke er i stand til skabe forbindelse til det installerede GSM modem.  Det 
digitale objekt kan derefter opsættes til at sende en alarm tiI IGSS når den antager tilstand ”1”. 

 

Forbedring af grafikhåndtering 
Grafikhåndtering i Definitionsmodulet er blevet forbedret i IGSS 10, både ved at tilføje nye 
redigeringsværktøjer og ved at finjustere og optimere de eksisterende værktøjer. 

Ny justeringsfunktioner 
To nye grafiske justeringsfunktioner er tilføjet: Centrer lodret og Centrer vandret. 
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Nye fordelings- og stablefunktioner 
IGSS 10 indeholder helt nye automatiske fordelings funktioner der gør det nemmere at placere 
grafiske objekter nøjagtigt i proces diagrammet. 

Fordel: 

 Vandret: Fordel ligeligt, Fordel til venstre, Fordel til højre 
 Lodret: Fordel ligeligt, Fordel fra top, Fordel fra bund 

Stable: 

 Venstre: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det objekt længst til 
venstre. 

 Højre: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det objekt længst til 
højre. 

 Top: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det øverste objekt. 
 Bund: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det nederste objekt. 

 

Ændrede justeringsfunktioner 
I tidligere versioner af IGSS, blev de udvalgte objekter justeret baseret på det sidst valgte objekts 
placering. Dette er blevet ændret i IGSS 10 så en venstre-justeret altid justerer de valgte objekter i 
forhold til det objekt der er placeret længst til venstre ud af de valgte objekter, top-justeret objekter 
justerer de valgte objekter i forhold til det objekt der er placeret øverst ud af de valgte objekter, og 
så videre 

Ny Justér værktøjslinje 
Alle nye justerings-, fordelings- og stablefunktioner er tilgængelige fra den nye Justér værktøjslinje: 
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Ny forbedret farvepalette 
Farvepaletten i IGSS 10 er blevet forbedret så den viser mere moderne 24-bit farver: 

 

CTRL tast: Fastgør til gitter eller frigøre fra gitterlinje  
Det kan være en stor hjælp at benytte gitterlinjer når man ændrer objekter og grafiske elementer til 
samme størrelse eller placerer disse på lige linje. Ved visse objekt- og grafikplaceringer kan en 
gitterlinje dog besværliggøre arbejdet og hindre at du kan placere elementer præcist.  

I IGSS 10 kan du skifte mellem gitterlinje funktionaliteten mens du arbejder ved at holde CTRL 
tasten nede. Hvis gitterlinjer er slået til, vil CTRL tasten ophæve objekterne fastgørelse til 
gitterlinjen og omvendt fastgøre elementerne til en gitterlinje hvis gitterlinjen er slået fra. 

ALT tast: Vælg objekt navn, værdi og visning  
Når man arbejder med grafik som er forbundet til IGSS objekter samt visninger af objektnavn 
og/eller værdi, kan det til tider være svært at skelne mellem hvilke objektnavne og -værdier der 
hører sammen med forskellige objekter. Alle tre dele kan nu vælges som én enhed ved at holde 
ALT tasten ned mens man vælger objektet. Denne taste-kombination erstatter “Grupper symbol og 
tekst” funktionen fra tidligere versioner. 

Linjer, Polylinjer og Polygoner kan tegnes i 15 graders vinkler 
Når man tegner segmenter i linjer, polylinjer og polygoner, kan disse segmenter tegnes i faste 15 
graders vinkler ved at holde SHIFT tasten ned og trække med musen. 

Størrelsen på Polylinjer og Polygoner kan nemmere ændres 
Når en polylinje eller polygon vælges, bliver hele elementet omkredset af en blå rektangel som alle 
andre grafiske elementer der hjælper med at skalere polylinjen eller polygonen op eller ned. 

Skærmen opdateres ved flytning eller ændring på grafiske elementers 
størrelse 
Når du flytter eller ændrer på grafiske elementers størrelse med musen, bliver skærmen opdateret 
straks for bedre at vise effekten af ændringen. Dette hjælper til bedre at kunne placere og justere 
størrelsen på IGSS objekter og grafiske elementer. 

Ændre størrelsen på flere grafiske elementer samtidigt 
Hvis der er valgt flere grafiske elementer, kan du nu ændre størrelsen alle de valgte elementer ved 
blot at ændre på størrelsen på et af de valgte elementer. 
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Primære (sidst valgte) objekt er markeret 
Visse funktioner så som ”Giv samme størrelse” og visning af objektegenskaber baseres på det 
sidst-valgte objekt (Primær objektvalg). Dette objekt har nu fået en lyseblå markering omkring 
objektet for bedre at kunne identificere det sidst valgte objekt. 

 

Grafiske elementer ændres ikke ved skalering af diagram 
I tidligere IGSS versioner blev alle grafiske elementer skaleret når man ændrede diagrammets 
størrelse med musen ved træk-og-slip funktioner. Hvis man kun ville skalere diagrammet og 
friholde de grafiske elementer, skulle man holde CTRL tasten nede idet man trak med musen. 

Dette er blevet ændret til det modsatte i IGSS 10. Hvis du ændrer på diagrammets størrelse vil alle 
de grafiske elementer som udgangspunkt ikke skaleres automatisk. Hvis du holder CTRL tasten 
nede mens du ændrer på diagrammets størrelse, så vil alle de grafiske elementer skaleres med.  

Indsatte objekter ikke skaleret som udgangspunkt 
I tidligere IGSS versioner blev grafiske objekter som blev kopieret fra et diagram til et andet, 
automatisk skaleret op eller ned i det diagram de blev sat ind i. For at fastholde grafikkens 
størrelse, skulle man bruge ”Indsæt speciel” kommandoen. 

Dette er blevet ændret til det modsatte i IGSS 10. Alle grafiske elementers størrelsesforhold bliver 
fastholdt som udgangspunkt. Når man indsætter grafiske elementer i et nyt diagram, vil elementets 
oprindelige placering forsøges genskabt i det nye diagram. Hvis dette ikke kan lade sig gøre - 
f.eks. hvis det nye diagram er mindre end det diagram det grafiske element er kopieret fra - vil alle 
objekter i det nye diagram rykkes så objekternes indbyrdes placering i forhold til hinanden bevares 
i det nye diagram. 
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Ny statusinformationslinje 
Statusinformationslinjen i Definitions modulet er blevet forlænget så der vises navn, placering og 
størrelse på det primært valgte (sidst valgte) objekt. 

 

Forbedringer i Definitionsmodulet 

Animeret symbol kan roteres, farves, spejles og vises betinget af tilstand 
Når et animeret symbol er forbundet til et digital IGSS objekt, kan du angive hvilket symbol, farve, 
blinke-indstillinger og/eller rotation der skal benyttes for hver digital tilstand. 
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Ny VBA interface for linjer, polylinjer, polygoner, ellipser og rektangler 
IGSS 10 VBA interface er blevet forlænget til at omfatte VBA script kontrol med følgende grafiske 
elementer: 

 Linjer 
 Polylinjer 
 Polygoner 
 Ellipser 
 Rektangler 

I VBA script er det muligt at angive objektstørrelse og -placering, individuelle linjepunker for 
polylinjer og polygoner, linjefarve og linjetype samt fyldfarve og fyldtype. 
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Ny ”Fast størrelse” indstilling for diagrammer 
En ny “Fast størrelse“ er tilføjet til diagramindstillingerne. Et diagram med fast størrelse vil ikke 
automatisk blive skaleret når den vises på en skræm med forskellige opløsning i forhold til den 
skærm diagrammet blev udviklet på. Diagrammet vil blive vist med de samme dimensioner som 
den skærm den blev udviklet på. 
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Hvis diagrammet bliver åbnet i Overvågning på en mindre skærm der gør at dele af diagrammet 
ikke kan vises, vil operatøren kunne panorere ved hjælp af panoreringsvinduet. 
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Ny eksport/import af diagrammer og faceplates 
Der er blevet tilføjet en ny mulighed for eksport/import af hele diagrammer og faceplates til IGSS 
10 Gruppe objektet. Det er nu muligt for en systemintegrator at opbygge et bibliotek eller lager af 
ofte-benyttede diagrammer og/eller faceplates der nemt kan importeres i nye konfigurationer. 

 

Angiv områdenavn for objekter i beregninger 
Det er nu muligt at foretage beregninger på objekter i andre områder ved at tilføje område navn til 
objekt navnet i beregningsfanebladet. Dette muliggør også angivelse af objekter med samme navn 
men beliggende i forskellige områder i beregningerne ved at benytte Navn@Område notationen. 

Andre Forbedringer  

99 operatør stationer 
I IGSS 9 var det maksimale antal operatør stationer der kunne forbindes til en IGSS server 50. 
Denne grænse er blevet hævet til 99 operatør stationer i IGSS 10. 
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Angiv SMTP oplysninger hvis rapporter sendes som e-mail vedhæftninger 
Det er nu muligt at angive oplysninger for SMTP server forbindelse i Rapporter fanebladet i System 
Konfiguration hvis man vil sende rapporter som e-mail vedhæftninger og vil benytte en STMP 
server til afsending. 

  


