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SmartCollect Introductie
SmartCollect kan gebruikt worden om data / meetwaarden uit te lezen van Camille Bauer Metrawatt instrumenten,
GossenMetrawatt instrumenten en via Modbus (RTU en TCP) of OPC ook instrumenten van derden. De uitgelezen
meetwaarden worden in een centrale database opgeslagen, niet versleuteld of geblokkeerd en zijn daarmee beschikbaar voor
diverse externe applicaties welke deze data wensen te gebruiken. Op dit moment worden de volgende instrumenten
ondersteund:
Camille Bauer APlus
Camille Bauer Linax A305
Camille Bauer Kinax HW730
Camille Bauer Sineax A210, A220, A230, A230s
Camille Bauer Sineax AM1000, AM2000, AM3000
Camille Bauer Sineax CAM, DM5F, DM5S
Camille Bauer Sineax V604S, VB604S, VC604S, VQ604S
Camille Bauer Sirax BM1200, BM1400, MM1200, MM1400, MT5700
Gossen Metrawatt A2000
Gossen Metrawatt Smartcontrols U200, U300
Gossen Metrawatt SmartLogger
Gossen Metrawatt U1600, U1601, U1602, U1603
Gossen Metrawatt U2281, U2289, U2381, U2387, U2389
Gossen Metrawatt Compact Line U181, U187, U189
Universele Modbus TCP instrumenten
Universele Modbus RTU instrumenten
OPC DA 2.0/3.0 servers
De applicatie bestaat uit 4 hoofdcomponenten. De component dat het 'echte' werk doet is de SmartCollect service. Dit is een
Windows service die op de achtergrond werkt en die de meetwaarden uit diverse instrumenten leest op vooraf gespecificeerde
meet intervallen.
Een andere component is de client-applicatie die wordt gebruikt om instrumenten en kanalen te definiëren welke gelezen,
opgeslagen of gevisualiseerd moeten worden. Tevens kunnen rapportages gedefinieerd worden die al dan niet automatisch
verzonden worden.
De derde component is de SmartCollect Scheduler. Dit component is ook een Windows service en zorgt er voor dat diverse
gedefinieerde taken op de juiste tijd worden uitgevoerd, zoals het verzenden van rapportages in Pdf formaat.
De laatste component is een zogenaamd 'command-line program' dat een aantal management taken kan uitvoeren, het zij via
de taskmanager of handmatig.
Tijdens het ontwikkelen van SmartCollect Windows service is er extra veel tijd gestoken in de prestatie, betrouwbaarheid en
de mogelijkheid om zelf problemen die opgetreden zijn te verhelpen. Wanneer de service wordt gestart wordt een aparte
thread (SmartCollect is een multi-threading systeem) opgestart voor ieder instrument wat uitgelezen dient te
worden. Bovendien wordt een extra 'supervising of controlling - thread' gestart, welke continu bewaakt of de separate
thread's nog wel de gewenste meetwaarden leveren op de gewenste tijd. Wanneer dit niet het geval is, om welke reden dan
ook, wordt de niet-functionerende thread herstart. Wanneer dit de communicatie niet hersteld kan de software, na een
instelbaar aantal pogingen, een email naar de gebruiker of systeem administrator zenden. Dit is echter alleen mogelijk
wanneer in de configuratie van de software alle instellingen gedaan zijn die het mogelijk maken om een SMTP server te
bereiken.
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Hoe werkt SmartCollect
De primaire taak van SmartCollect is heel simpel en tevens eenvoudig te gebruiken. Echter, tijdens het ontwikkelen van de
software is extra aandacht besteed aan prestatie, functionele betrouwbaarheid en aan het vermogen van de software om zelf
eventueel opgetreden problemen af te kunnen handelen of fouten te repareren. Met dit laatste bedoelen we dat indien een
probleem zich voordoet, bijvoorbeeld de communicatie met een instrument, de software dit zelf vast stelt en het tracht op te
lossen. Hoe dit alles gerealiseerd is, proberen we weer te geven in onderstaand schema.

Bovenstaand schema is een sterk vereenvoudigd model van de architectuur van SmartCollect. Zoals u ziet, het eerste wat de
service start is de "Controller" . De "Controller" is een sub-proces wat tot taak heeft om alle andere sub-processen en andere
instrumenten te controleren op hun werking en, indien nodig, neemt de"Controller" actie bij eventuele problemen. Daarna
start de "Controller" de DbProxy welke alle database communicatie regelt en de LogProxy welke zorgt voor de logboeken en
het eventueel verzenden van alarmering's e-mails naar de systeem administrator.
Wanneer deze bovenliggend processen gestart zijn, wordt voor elke nieuwe bron (meetinstrument) een aparte thread
gestart die zorgt voor het loggen van de meetwaarden van alleen deze specifieke bron. De term bron staat in dit geval voor
elk type meetinstrument welke aangesloten kan worden. Om dit te bereiken start de "Controller" een "WriterProxy" die er
voor zorgt dat de bronnen naar dezelfde "Controller" kijken. De "WriterProxy" zelf gebruikt een voor de bron specifiek
communicatieprotocol/omschrijving. In het bovenstaande voorbeeld worden twee Modbus TCP instrumenten uitgelezen.
Wanneer alle hierboven omschreven processen zijn gestart, controleert de "Controller" de diverse thread's (bronnen) op het
leveren van de gewenste gegevens aan de DbProxy op de gewenste tijden/intervallen. Wanneer de "Controller" merkt dat dit
niet het geval is, wordt de betreffende thread gestopt en weer herstart na een instelbare tijd. Als de thread dan nog
steeds niet de gewenste data geeft, wordt dit proces van starten en stoppen een instelbaar aantal malen herhaalt tot de data
weer op de juiste wijze wordt gegeven. Wanneer dit alles niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de bron in kwestie
gedurende 1 uur afgesloten en wordt de gebruiker via de status knoppen op het scherm geïnformeerd. Na de periode van 1
uur wordt de betreffende thread wederom gestart, en op het gewenste resultaat bewaakt. Geeft deze nog steeds geen
data wordt deze steeds na 1 uur wederom gestart totdat de bron weer data geeft of de systeem administrator de bron
uitgeschakeld heeft.
Uitgebreide tests hebben uitgewezen dat de server belasting uiterst gering is, ondanks de overhead. Tijdens deze tests zijn er
21 bronnen met elk 12 gemeten data-kanalen uitgelezen via Modbus TCP. Wanneer deze 252 kanalen uitgelezen werden
bleek dat de betreffende hardware/software combinatie een minimale interval tijd van 3 seconden benodigde. Dit betekend
dat ieder uur 302.400 waarden (per dag 7,2 miljoen) in de database opgeslagen werden. Tijdens deze test was de
gemiddelde CPU belasting ongeveer 2-3%. De beperkende factor waarom er geen waarden sneller dan 3 seconden uit te
lezen waren, is de snelheid waarmee de instrumenten hun meetwaarden konden afgeven. Echter, omdat hardware steeds
sneller gaat worden, kunnen we stellen dat hogere snelheden mogelijk zijn. Verder loopt deze test installatie inmiddels
meerdere jaren waarmee een stabiele omgeving bewezen is en deze snelheid over langere tijd aangetoond is.
De snelste interval waar SmartCollect mee kan werken is sterk afhankelijk van de aangesloten instrumenten, het gekozen
communicatieprotocol, het aantal gewenste kanalen per instrument en de hardware. Zouden we bijvoorbeeld in het
genoemde voorbeeld Modbus RTU hebben toegepast, zou de snelste interval slechts 10 seconden hebben bedraagt. Modbus
RTU is immers veel langzamer dan Modbus TCP. In een extreem geval wanneer we meer dan 1100 parameters willen loggen
uit één enkele APlus, zou de minimale interval zelfs meer zijn dan 10 seconden.
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Installatie
Voorwaarden voor installatie:
Voordat u met de installatie van SmartCollect kunt beginnen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
1. Microsoft .NET Framework 4.5.1 (wanneer nog niet geïnstalleerd)
2. Microsoft SQL Server 2008 of hoger
3. OPC Core Components 2.00 (wanneer OPC gebruikt moet gaan worden)

Allereerst moet Microsoft .NET Framework 4.5.1 geïnstalleerd zijn. Om dit te controleren kunt u kijken bij de
geïnstalleerde programma's in het configuratiescherm. Wanneer dit niet het geval is dient u eerst Microsoft .NET
Framework 4.5.1 te installeren, deze vind u op de site bij Microsoft.
De tweede voorwaarde is dat een geschikte database server beschikbaar is, binnen het toegankelijke netwerk.
SmartCollect kan in combinatie met meerdere database's gebruikt worden maar is getest met Microsoft SQL Server
2008 en hoger. We adviseren u daarom ook om de laatste versie te gebruiken van Microsoft SQL Server. De
download link en een uitvoerige beschrijving hiervoor vind u op onze site. Het is geen probleem om de Express editie
te gebruiken, welk gratis te downloaden is, maar de limitering zit hier in dat u geen database groter dan 10 GB
kunt creëren.
De derde voorwaarde is dat de OPC Core Components 2.00 geïnstalleerd moeten zijn. Op de CD die geleverd heeft is
een installeerbare versie opgenomen.

Installatie procedure
Om de installatie te starten dient u de "SmartCollect<<version number>>.msi" -file te gebruiken van de geleverde
CD of gedownloade versie. Na het starten van de Setup, wordt een welkomsscherm getoond waar gemeld wordt wat
er precies geïnstalleerd gaat worden. Wanneer u op "Next" klikt, komt u in het End-User License Agreement (EULA)
scherm. U dient deze te accepteren alvorens u verder kunt gaan met de installatie. Kunt u hier niet mee akkoord
gaan, neem dan AUB contact op met uw leverancier.
Nadat u de EULA geaccepteerd heeft, kunt op "Next" klikken en komt u in onderstaand scherm:

Hier kunt u kiezen welk type installatie u wilt gaan doen. Met "Typical" installeert u de SmartCollect client met de
energie management module, met "Complete" installeert u alle beschikbare componenten en met "Custom" kunt u
zelf kiezen welke componenten waar geïnstalleerd worden.
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Of een module beschikbaar is of niet, hangt af van de aangeschafte licentie. Wanneer een module in deze
licentie niet is vrijgegeven, zal deze module, wanneer toch geïnstalleerd, niet beschikbaar zijn.
Wanneer u vervolgens op "Next" klikt komt u in onderstaand scherm.

Wanneer optie "Custom" is geselecteerd, kunt u zelf kiezen welke componenten waar geïnstalleerd worden. De
installatie-optie "SmartCollect Client" heeft onderliggende eigenschappen waar u uit kunt kiezen. Als u klikt op de
knop voor de eigenschap krijgt u een keuzelijst te zien zoals hieronder getoond.

Met deze keuzelijst bepaald u of deze optie geïnstalleerd wordt of niet.

Met de knop "Browse" kunt u zelf een directory aangeven voor het betreffende component. Dit betekent dat u
bijvoorbeeld de client kan installeren op schijf C:/ en de service op schijf D:/.
Na het klikken op de knop "Next" wordt het laatste scherm getoond. Wanneer u nu op "Install" klikt wordt de
installatie gestart. De voortgangsindicator geeft aan hoe ver u in het installatieproces bent gevorderd.

Na de installatie , en u wordt niet gehinderd door de instellingen van rechten in Windows, wordt de SmartCollect
Configurator gestart en kunt u de applicatie configureren. Kijk onder "Configurator (Section 4)" voor meer
informatie.
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Start de applicatie nog niet, lees eerst het hoofdstuk "Configuratie". De reden hiervoor is dat wanneer u de
applicatie meteen start, de applicatie zal trachten een database aan te leggen. Wanneer de configuratie voor
deze database niet correct wordt aangegeven, zit u met een database op een locatie waar hij mogelijk niet
bedoeld was.
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Configuratie
Nu u SmartCollect heeft geïnstalleerd, neem AUB tijd om de configuratie op een goede manier in te stellen. De
configuratie bestaat uit een aantal stappen (welke in onderstaande onderwerpen worden uitgelegd):
De applicatie configureren (Section 6)
De licenties activeren (Section 4.2)
De services configureren (Section 7) en veiligheid configureren (Section 7.1)
Instrumenten configureren (Section 5.1.2)

4.1

UserAccountControl
In versies van Windows die gebruik maken van "UAC (User Account Control)", kan het zijn dat sommige taken die
administrator rechten nodig hebben geblokkeerd worden, ondanks dat de account wel de benodigde rechten heeft.
Hieronder ziet u een screenshot van de settings.

Wanneer deze settings 'aan' staan, kunt u bijvoorbeeld niet de SmartCollect service starten en stoppen vanuit de
applicatie. Om dit op te lossen dient deze setting 'uit' te staan, of er voor te zorgen dat de applicatie SmartCollect
gestart wordt met expliciete administrator rechten.

4.2

Licenties activeren
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De volgende stap van de configuratie is het activeren van de licenties. Daarvoor heeft u 2 licentiecode's nodig welke
u ontvangen heeft van Camille Bauer Metrawatt AG: één maal voor de SmartCollect client en één voor de
SmartCollect service.
Wanneer u de software alleen uit wilt proberen, kunt u deze stappen overslaan en zal de software in
evaluatieversie draaien. De software zal volledig werken voor een periode van 30 dagen.
Voor het activeringsproces is internet toegang via poort 80 nodig. Om dit te controleren kunt u Internet
Explorer openen (of een andere web browser) en ga naar de site www.google.nl . Wanneer de pagina wordt
getoond is er verkeer mogelijk via poort 80 en heeft het activeringsproces toegang tot de
licentieserver. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de software niet via internet activeren en kunt u het beste
contact met uw leverancier opnemen om dit op een andere manier te bereiken.
Beide licenties worden geactiveerd door de client applicatie. Om dit te doen, gaat u naar "Instellingen" vervolgens
naar "Licenties" en er wordt een scherm getoond met diverse opties betreffende het licentiemanagement.

Klik nu op "Activeer nieuwe licentie" en de activeringswizard wordt getoond. Klik vervolgens op "Next" en
onderstaand scherm wordt getoond.

In dit scherm moet u de activeringscode ingeven zoals u die van ons ontvangen heeft en vervolgens op "Next"
klikken. De code wordt dan gecontroleerd en het resultaat wordt weergegeven in onderstaand scherm.
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Wanneer het resultaat positief is wordt de "Finish" knop actief en kunt u de wizard sluiten. Wanneer u niet
de instellingen van de “ClientLicenseFile” heeft veranderd in de Configurator, wordt er een "ClientLicenseFile"
opgeslagen in de directory ProgramData. Wanneer u op “Show client license information” klikt, kunt u de details van
de licentie bekijken.
Om de service licentie te activeren, volgt u het zelfde proces, maar klik dan op "Activate new service license".
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Hoofdscherm
Onderstaand vind u een weergave van het hoofdscherm van SmartCollect.

Aan de linkerzijde vind u de iconen van het hoofdmenu. Wanneer u daar met de muis boven hangt, zal het menu uitschuiven
en ziet een omschrijving van de iconen en welke submenu's er beschikbaar zijn.
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In het midden van het scherm staan een aantal buttons die direct toegang geven tot veel gebruikte schermen van
SmartCollect.
Verder zijn er drie status-iconen te zien aan de rechter bovenzijde van het scherm. Van links naar rechts betekenen deze het
volgende:
1. Systeem mededelingen voor alle systeem gerelateerde waarschuwingen en fouten
2. Communicatie mededelingen voor alle communicatie gerelateerde waarschuwingen en fouten
3. Database mededelingen voor alle database gerelateerde waarschuwingen en fouten
Deze iconen veranderen van kleur afhankelijk van het type mededeling zij bevatten. Indien het alleen een waarschuwing
betreft, zal deze oranje worden. Wanneer ze een foutmelding bevatten zullen ze rood worden. Op deze manier kunt u snel de
status en werking van de applicatie bepalen.
Wanneer u op één van deze iconen klikt, ziet u en popup scherm met een omschrijving van hetgeen gemeld
wordt:
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U kunt hier meldingen selecteren door op de chekbox te klikken en vervolgens op bevestigen wanneer deze meldingen mogen
verdwijnen. U kunt ook op alles bevestigen klikken, daarmee verdwijnen alle meldingen. Wanneer u meldingen bevestigd,
zullen deze met vermelding van uw username en tijdstempel in de database worden opgeslagen.
De menubalk aan de linkerzijde wordt in verschillende onderdelen van deze handleiding besproken, maar heeft geen invloed
op het hoofdscherm. Deze is standaard uitgeschakeld. Wanneer een deel van de applicatie betrekking heeft op deze menubalk
wordt deze automatisch ingeschakeld. Wanneer u deze echter in het verleden al heeft uitgeschakeld, dient u deze ook
handmatig weer in te schakelen.

5.1

Overzicht
In "Overzicht" kunt u groepen en sub-groepen aanmaken en de instrumenten configureren waar u data van wilt gaan opslaan.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een hoofdgroep en een sub-groep.
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Voordat u instrumenten aan het overzicht kan toevoegen, moet ten minste één groep zijn aangemaakt. Wanneer u
vervolgens deze groep selecteert, wordt de knop "Bron toevoegen" actief en kunt u en instrument toevoegen (besproken in
een separaat hoofdstuk (Section 5.1.2)). U kunt zoveel instrumenten toevoegen als u wilt.
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5.1.1 Groepen
We adviseren u deze groepen zoveel mogelijk te laten overeenkomen met "de echte installatie" van uw
instrumenten. Bijvoorbeeld een hoofdgroep voor een gebouw en sub-groepen voor de verdiepingen of een
hoofdgroep per klant en een sub-groep per gebouw van de klant. Op deze manier ontstaat een logische indeling van
de instrumenten. In SmartCollect energie management kunt u kostengroepen aanmaken waarmee
u geautomatiseerd rapporten kunt ontvangen over energieverbruik of lastprofielen. Één zo'n groep kan uiteraard
meerdere energie meters bevatten.
Wanneer u een groep wilt toevoegen klikt u eenvoudig op "Groep toevoegen" en de groep wordt met een bepaalde
basisinstelling getoond. Het eerste wat u kunt doen is het automatisch gegenereerde ID nummer veranderen in een
door u gewenst ID van deze groep, waarvoor u 5 karakters tot uw beschikking heeft.
Wanneer u een adres ingeeft en u heeft verbinding met internet wordt de locatie op de kaart getoond.

Wanneer u op "Toepassen" klikt wordt de groep opgeslagen en weergegeven in de boomstructuur.

De "Actief" knop
Met de "Actief" knop kunt u de groep deactiveren en alle instrumenten die deze groep bevat worden daarmee ook
gedeactiveerd. Daarbij zijn twee dingen belangrijk:
Er zal niets gebeuren totdat de SmartCollect service herstart wordt (omdat de configuratie alleen tijdens de start
ingelezen wordt).
Hoewel de onderliggende instrumenten nog steeds op actief staan worden deze niet uitgelezen.
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5.1.2 Instrumenten
In het "Overzicht" kunt u de instrumenten die uitgelezen moeten gaan worden, configureren. Om dit te doen selecteert u de
groep waar u een instrument aan toe wilt voegen en klikt u op de knop"Bron toevoegen". Daarna wordt de wizard gestart die
u door het proces leidt. Deze wizard wordt in detail uitgelegd in dit hoofdstuk (Section 5.1.4).

Details van instrumenten en kanalen
Wanneer u in de boomstructuur een instrument selecteert ziet in het hoofdscherm de details van dit instrument.

In bovenstaand scherm ziet u de basisinformatie van het geselecteerd instrument en de geconfigureerde kanalen (Section
5.1.3). U kunt een instrument verwijderen (met alle geconfigureerde kanalen) door op de knop "Verwijderen" te klikken. De
waarden die in het verleden al zijn uitgelezen, blijven echter in de database aanwezig, maar kunnen niet meer via de client
bekeken worden. Externe applicaties kunnen deze echter nog wel bekijken en gebruiken.
Wanneer u kanalen wilt toevoegen kunt u dit handmatig doen zoals hier (Section 5.1.3) beschreven, of u klikt op de knop
"Configureer". Met de knop "Configureer" komt weer in de wizard "Bron toevoegen" en kunt u de reeds bekende stappen
volgen. De kanalen die al ingesteld waren worden overgenomen in de wizard, u kunt nu kanalen toevoegen en verwijderen,
maar bij verwijderen worden worden ze niet meteen uit de configuratie gehaald. De wizard is bedoeld om kanalen toe te
voegen, niet te verwijderen.

Communicatie-instellingen van instrumenten
Op de tweede tab ziet u de communicatie-instellingen van het betreffende instrument. Op onderstaand screenshot ziet u de
instellingen van een Modbus RTU instrument.
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In dit scherm ziet u de knop "Test connectie", daarmee kunt de connectie naar het instrument testen. Echter wanneer de
SmartCollect service al loopt en voor dit instrument al data aan het uitlezen is, kan deze connectie test mislukken omdat veel
instrumenten niet in staat zijn om 2 taken tegelijkertijd af te handelen. Wanneer het een Modbus RTU instrument is, zoals
hier, en de service is reeds gestart, zal deze altijd mislukken omdat Windows slechts één proces per keer aan en seriële poort
kan toekennen. Omdat de service reeds gestart is heeft deze de seriële poort reeds bezet en zal andere applicaties
blokkeren. Bij instrumenten met seriële communicatie zal de test ook mislukken als de client niet op dezelfde machine loopt
als waar de service is gestart (waar de test wordt uitgevoerd) om dezelfde redenen.
Op de tab documentatie kunt u links instellen naar documenten, afbeeldingen URL's en welke file u ook maar wilt gebruiken
welke gerelateerd is aan het betreffende instrument. Op deze manier kan een link gemaakt worden naar bijvoorbeeld de
handleiding van het betreffende instrument welke zich bijvoorbeeld op de site van Camille Bauer Metrawatt AG bevind. Ook is
het mogelijk een foto van het instrument op de betreffende locatie toe te voegen. U kunt door en klik op de betreffende link
direct naar het gevraagde navigeren.
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Lijst
Op deze tab ziet u alle waarden die voor dit instrument uitgelezen worden per kanaal. Selecteer het kanaal u wilt zien, klik op
"Historie laden" en de data wordt op het scherm getoond.
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Wanneer u de data in Microsoft Excel sheet wilt laden voor verdere analyse, kunt u klikken op "Exporteer naar Excel" knop,
geef het bestand de gewenste naam en de gegevens worden weggeschreven naar Excel.
Wanneer u de lijst automatisch wilt laten verversen zodat u altijd de laatste waarden ziet, kunt u een tijdsinterval selecteren
in de keuzelijst en de data wordt automatisch ververst. U kunt natuurlijk ook wederom klikken op de "Laad historie" knop om
de laatste gegevens in te zien.

Grafiek
Op deze tab ziet u de data weergegeven in een grafiek. De werking is exact het zelfde als de tab 'lijst'.
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Ook in dit scherm kunt u de grafiek automatisch laten schrijven wanneer u deze optie aanvinkt en de gewenste interval
instelt.

5.1.3 Kanalen
Om de details van een specifiek kanaal te bekijken, selecteert u het betreffende kanaal en klikt u aan de rechterzijde op
"Wijzig", of dubbel klik op het kanaal. Daarmee wordt een popup scherm getoond met alle details van het betreffende
kanaal, welke via de wizard reeds voor u zijn ingesteld. In de schermafdruk ziet u een tweede tab met "Alarmen"
Om en kanaal handmatig toe te voegen klikt u op "Toevoegen" en het zelfde popup scherm wordt getoond om een nieuw
kanaal aan te kunnen maken.
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In de volgende tabel worden de velden van dit scherm uitgelegd.
Veldnaam

Omschrijving

Id

Voor alle instrumenten behalve bij smartcontrols, is dit een
numerieke waarde om het betreffende instrument te identificeren.
Met de SmartControl het ID correspondeert met het ID nummer
van het geconfigureerde blok in de SmartControl-manager. Deze ID
nummers kunt eenvoudig opvragen door op het ? te klikken aan de
rechterkant van dit veld. Daarmee opent u een popup scherm waar
alle beschikbare ID nummers worden getoond.

Tag

Dit is een alpha numerieke waarde, met een maximum van 50
karakters, dat een beschrijving geeft van dit specifieke instrument.
Deze waarde moet niet alleen uniek zijn voor dit instrument maar
uniek zijn voor ALLE instrumenten.

Omschrijving

Een uitvoerige beschrijving van het kanaal. Deze omschrijving zal
tevens gebruikt worden op de rapporten. De maximum lengte van
dit veld is 250 karakters.

Kanaaltype

Deze waarde verteld de applicatie elke soort data uit dit kanaal
wordt gelezen. Dit is belangrijk omdat de applicatie beoordeeld in
welke rapporten deze data weergegeven kan worden.

Datatype

Het datatype verteld de applicatie hoe met de waarde om te gaan
die uit dit kanaal komt.

Eenheid

De eenheid van dit kanaal. De waarden worden zoveel mogelijk in
de basiseenheid opgeslagen. Bijvoorbeeld in Wh en niet in kWh.

Interval

Hier stelt u in met welke tijdsinterval het betreffende kanaal
uitgelezen dient te worden. Elk kanaal kan zijn eigen tijdsinterval
krijgen. Bij het bepalen van dit tijdsinterval dient rekening
gehouden te worden met het beschikbare communicatieprotocol en
de snelheid waarmee het betreffende instrument kan werken. Als
het tijdsinterval te kort gekozen wordt, zal het niet op tijd zijn data
kunnen leveren, wat weer resulteert in ontbrekende gegevens en
foutmeldingen.

Offset

Een additionele waarde kan toegekend worden aan de uitgelezen
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Veldnaam

Omschrijving
waarde van het kanaal. Dit mag ook een negatieve waarde zijn.
Offset kan gebruikt worden bij het vervangen van een energieteller.
Zo kan de database beginnen op de waarde waar de vorige teller is
geëindigd, of juist op een nieuwe waarde worden gezet.

Ondergrens

Een waarschuwing in de status-iconen wordt gegeven wanneer de
gemeten waarde beneden deze waarde valt. Wanneer zowel de
ondergrens als de bovengrens de waarde 0 bevatten, wordt deze
functie uitgeschakeld.

Bovengrens

Een waarschuwing in de status-iconen wordt gegeven wanneer de
gemeten waarde boven deze waarde valt. Wanneer zowel de
ondergrens als de bovengrens de waarde 0 bevatten, wordt deze
functie uitgeschakeld.

Omrekeningsfactor

De waarde die uitgelezen wordt, wordt vermenigvuldigt met de hier
ingestelde waarde.

delta opslaan

Voor specifieke meetwaarden (Bijvoorbeeld Wh) is het mogelijk om
alleen het verschil met de vorige waarde op te slaan. Deze functie
is met name bedoeld voor lastprofielen.

Actief

Deze waarde stelt vast of het kanaal actief is of niet.

Modbus specifieke instellingen
Registernummer

Het registernummer van de coil of holding register.

Registertype

Kan een coil of een holding register zijn.

Aantal woorden

Het aantal woorden waaruit dit registernummer bestaat.

Unit Factor register

Sommige instrumenten hebben een specifiek 16-bit register waarin
de vermenigvuldigingsfactor staat oor andere registernummers.
Wanneer hier een registernummer aan toegewezen wordt, is het
veld omrekeningsfactor niet meer actief.

ECL specifieke instellingen
Kanaalnaam

De naam van het uit te lezen kanaal.

ECL Functie

De ECL functie die toegepast moet worden op dit kanaal.

OPC specifieke settings
OPC Itempath

De pad naar het betreffende OPC item.

Alarmen
U kunt een of meerdere alarmen toevoegen aan een kanaal en de geselecteerde actie wordt uitgevoerd zodra de waarde van
het kanaal voldoet aan de ingestelde conditie. In de schermafdruk hieronder zijn 2 alarmen gedefinieerd.
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Dit kanaal is een thermometer en het eerste alarm zal de actie "EMAIL_OUT" uitvoeren als de temperatuur onder de 23
graden komt en het tweede alarm voert dezelfde actie uit als de temperatuur hoger wordt dan 26 graden.

Veldnaam

Omschrijving

Id

Een unieke numerieke waarde voor het alarm.

Operator

De operator die bepaald hoe de waarde van het kanaal vergeleken
wordt met de waarde van het alarm. U kunt kiezen uit:
<
<=
>=
>

Waarde

De waarde waarmee de kanaalwaarde wordt vergeleken.

Actie

De actie die aangeroepen wordt als de waarde van het kanaal aan
de ingestelde conditie voldoet.

Actief

U kunt hiermee een alarm deactiveren zonder deze te verwijderen.

Op de "Details" tab zijn al de velden "Ondergrens" en "Bovengrens" opgenomen die ook een waarschuwing geven als de
kanaalwaarde daar buiten komt. Dit lijkt een beetje dubbel op maar deze twee velden geven alleen maar een waarschuwing
in de status knoppen rechts bovenin het scherm terwijl alarmen veel meer kunnen doen. Daarbij komt dat "Acties en
alarmen" een optionele add-on is dus niet alle klanten zullen hierover beschikken.
On the Details tab there are already the fields "LowerLimit" and "UpperLimit" that also give a warning of a set threshold is
exceeded. This looks like a redundancy but these limits will only generate a warning visible in the state buttons of the client.
Also the "Alarms" are an optional add-on so not every user of SmartCollect will have this option.
U kunt hier meer over acties lezen. (Section 5.5.2)
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5.1.4 Instrumenten toevoegen wizard
Met de "Instrumenten toevoegen wizard" kunt op eenvoudige wijze snel instrumenten aan het systeem toevoegen.
Hieronder ziet u het startscherm van deze wizard waar u de keuze krijgt uit diverse instrumenten die u kunt
toevoegen.

Na het selecteren van het gewenste instrument dient u een Tag in te geven (een unieke identificatie) voor het
betreffende instrument.
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Vervolgens klikt u op "Volgende" om in het volgende scherm te komen. Het type van dit scherm is afhankelijk van
het instrument dat u gekozen heeft. Als het instrument slechts één communicatieprotocol kent, gaat u meteen naar
het scherm waar u de instellingen kunt doen voor het betreffende instrument. Wanneer er echter meerdere
communicatieprotocollen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij een APlus, komt u in een scherm waar u het gewenste
protocol selecteert.
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Na het kiezen van het gewenste protocol klikt u op "Volgende" om in het volgende scherm te komen waar u de
instellingen van dit protocol kunt ingeven.

Document versie: 2016.27.1 © 2016 All Rights Reserved.

SmartCollect Handleiding | 29

Na het ingeven van de instellingen kunt u klikken op "Test connectie" en daarmee test u of het ingestelde instrument
daadwerkelijk is aangesloten en op de door u ingegeven instellingen reageert. Wanneer dit niet het geval is, kunt u
toch doorgaan met de procedure, waarbij u op later tijdstip het instrument kunt nazien. Vervolgens klikt u op
"Volgende" om in het volgende scherm te komen.
Wanneer het een Modbus RTU instrument is, zoals hier, en de service is reeds gestart, zal deze altijd
mislukken omdat Windows slechts één proces per keer aan en seriële poort kan toekennen. Omdat de service
reeds gestart is heeft Windows deze de seriële poort reeds bezet en zal andere applicaties blokkeren. Bij
instrumenten met seriële communicatie zal de test ook mislukken als de client niet op dezelfde machine loopt
als waar de service is gestart (waar de test wordt uitgevoerd) om dezelfde redenen
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In bovenstaand scherm kunt u groepen van meetwaarden selecteren. In de kolom "Aantal" ziet u hoeveel
meetwaarden deze groep bevat. Als u van zo'n groep slechts en paar metingen wenst uit te lezen, klikt u op
"Volgende " en kunt u de waarden per stuk selecteren.
In de kolom leesinterval kunt u aangeven met welk interval u deze waarde wilt uitlezen. Dat kan per meetwaarde of
voor een hele groep tegelijk. Wanneer u grote hoeveelheden waarden wil uitlezen is het raadzaam om te bedenken
welk communicatieprotocol u gaat gebruiken. Deze twee gegevens zijn namelijk cruciaal voor het minimale
leesinterval wat bereikt kan worden. Bij voorbeeld: wanneer u 600 waarden uit wilt lezen met een interval van 5
seconden, is dit met een instrument wat via Modbus RTU communiceert niet mogelijk. De reden daarvoor is dat het
uitlezen van één waarde via Modbus RTU 30 - 40 ms duurt (afhankelijk van instrument en andere hardware), waarbij
het totaal dus ongeveer 40 ms x 600 waarden = 24 seconde gaat duren. Niet toereikend voor 5 seconden dus.
Na het selecteren van de groepen van de te meten waarden klikt u op "Volgende", waarmee u in het scherm komt
waar de metingen per stuk geselecteerd kunnen worden.
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Alle metingen die deel uitmaakten van en groep die u geselecteerd heeft zijn in dit scherm al geselecteerd met het
leesinterval wat ingegeven is bij de instellingen van die groep. In dit scherm kunt u eventueel additionele metingen
toevoegen of metingen deselecteren die u toch niet nodig heeft. Vergeet u niet ook het leesinterval in te stellen.
Nadat u de metingen geselecteerd heeft en het leesinterval heeft bepaald, klikt u op "Einde", daarmee verlaat u de
wizard en het instrument wordt aan het systeem toegevoegd.
In de wizard kunt u op elk tijdstip ook op "Terug" klikken, waarmee u ''en stap terug gaat in de wizard en geen
instellingen verliest die u reeds gemaakt heeft.

5.1.5 Virtual Device
Virtual Device is een optionele add-on waarmee het mogelijk wordt om elk soort berekening te maken die u wilt op basis van
de waarden van een of meer andere kanalen. Het is zelfs mogelijk om de uitkomst van een andere berekening te gebruiken.
U kunt ook, net als bij normale kanalen, alarmen koppelen aan berekeningen die dan geactiveerd worden zodra de
berekening de ingestelde conditie bereikt of overschrijd.
U kunt zoveel virtuele devices toevoegen als u wilt om bijvoorbeeld bepaalde berekeningen te groeperen. Een virtueel device
zelf kost geen licentiepunten maar elk aangemaakte virtueel kanaal is 1 licentiepunt.
De manier waarop dit werkt en geconfigureerd wordt is eenvoudig. U voegt een virtueel device toe, op dezelfde manier als
andere devices, via de wizard en dan kiest u voor "Virtual Device".
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U voert vervolgens een unieke tag in en klikt dan op "Einde" om de wizard af te sluiten en het nieuwe device aan te maken. U
kunt in de wizard niet de kanalen selecteren omdat voor dit device niks voorgedefinieerd is. U kunt dat doen als het device is
toegevoegd.

In de schermafdruk hierboven ziet u dat er al 2 kanalen zijn aangemaakt maar we zullen een extra kanaal toevoegen om te
laten zien hoe dit werkt.
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Om een kanaal toe te voegen klikt op de "Toevoegen" knop aan de rechterkant van het scherm. Het volgende popup scherm
wordt dan getoond.

De eerste tab is gelijk aan de eerste tab van alle andere kanalen met dezelfde velden. De betekenis van deze velden kunt
u hier (Section 5.1.3) bekijken. U kunt deze velden invullen zoals normaal en dan gaat u door naar de tweede tab
"Calculatie".
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Hier geeft u de berekening in die u wilt maken. Aan de linkerkant van het scherm zit u 2 listboxen, de bovenste bevat alle
kanaaltags die gedefinieerd zijn in het systeem, inclusief de tags van eventueel al aanwezige virtuele kanalen. De onderste
bevat alle rekenkundige functies die u in uw berekeningen kunt gebruiken. Om de volledige naam van de functie te zien houd
u uw muis boven een van de functies en een tooltip toont u dan de volledige naam van de functie.
Als u een kanaal of functie in uw berekening wilt gebruiken kunt u er eenvoudig op dubbel klikken en de tag of de functie zal
worden ingevoerd op de positie waar uw cursor stond. De blokhaken die om de tag staan, staan daar zodat het systeem weet
dat deze vervangen moet worden door de actuele waarde van het betreffende kanaal.
Met de knop "Test calculatie" kunt u de syntax van de door u ingevoerde berekening testen.
In bovenstaand voorbeeld is de berekening van het aantal graden Fahrenheit, gebaseerd op het aantal graden Celsius van het
kanaal "LIN1-TEMP1", ingevoerd. In de schermafdruk kunt u tevens de tab "Alarmen" zien die ook voor virtuele kanalen
kunnen worden ingevoerd. Hoe dit werkt kunt u hier (Section 5.1.3) lezen.
U kunt de volgende operatoren in uw berekeningen gebruiken:
Optellen: +
Aftrekken: Vermenigvuldigen: *
Delen: /
Modulus: %
Machtsverheffen: ^
Kleiner dan: <
Kleiner dan of gelijk aan: <= or ≤
Groter dan: >
Groter dan of gelijk aan: >= or ≥
Gelijk aan: ==
Niet gelijk aan: != or ≠
En u kunt de volgende rekenkundige functies gebruiken:
sin: Sinus
cos: Cosinus
asin: Inverse sinus
acos: Inverse cosinus
tan: Tangens
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cot: Cotangens
atan: Inverse tangens
acot: Inverse cotangens
loge: Natuurlijke logaritme
log10: Algemene logaritme (grondtal 10)
logn: Logaritme
sqrt: Vierkantswortel
Er is een belangrijk feit dat u moet weten m.b.t. virtuele kanalen en dat is de manier waarop ze de waarden van andere
kanalen ophalen. Deze waarden worden niet rechtstreeks bij het device opgehaald maar worden gelezen uit de
database. Dit heeft een aantal consequenties. Bijvoorbeeld, een interval definieren voor een virtueel kanaal die sneller
is dan de interval van een kanaal dat gebruikt wordt in de berekening is niet zinvol omdat, totdat er een nieuwe waarde
beschikbaar is in de database, de berekening elke keer met dezelfde waarde wordt gemaakt en dus niet zal veranderen.
Een ander voorbeeld is wanneer alle kanalen nieuw aangemaakt zijn. In die situatie kan het gebeuren dat een
berekening wordt uitgevoerd voordat het kanaal dat in de berekening gebruikt wordt een waarde naar de database
heeft weggeschreven. Om deze reden zal een virtueel kanaal 5 intervals afwachten of zo'n waarde van een ander
kanaal alsnog beschikbaar komt en pas na deze 5 keer een waarschuwing geven dat het waarden mist.

5.2

Energie Management
In het energie management module van SmartCollect kunt u automatisch gegenereerde rapporten laten versturen. Er zijn
twee typen van metingen die tot een rapport gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de beschikbare meetgegevens. Zo
kunt u een kostenplaats gebruiken om energieverbruik's-rapporten te maken en overzichtsplaatsen gebruiken om grafiekrapporten te maken.

Om een kostenplaats toe te voegen aan het systeem, klikt u op "Kostenplaats toevoegen" en kunt u een verkorte code
ingeven als ID nummer, samen met en beschrijving van deze kostenplaats. Vervolgens selecteert u de instrumenten die u in
"Overzicht" heeft toegevoegd, welke bij deze kostenplaats horen. U kunt de instrumenten aan meerdere kostenplaatsen
toekennen. Daarna klikt u op "Toepassen" en het geheel word aan het menu en de boomstructuur toegevoegd.
De volgende stap is om de kanalen van de geselecteerde instrumenten aan de kostenplaats toe te kennen. Klik op het
betreffende instrument in de boomstructuur en u ziet onderstaand scherm.
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In dit scherm kunt u de gewenste kanalen selecteren, meerder selecties zijn mogelijk, en transporteer ze naar de rechterkant
van het scherm.
Het aanleggen van een kostenplaats is hiermee klaar. De volgende stap is om een print te maken van dit rapport, of om
een planning aan te leggen wanneer u dit rapport via de mail wenst te ontvangen.

5.2.1 Energieverbruiks-rapport af drukken
Om een energieverbruik´s-rapport af te drukken, van bijvoorbeeld electrisch energieverbruik, ga naar de gewenste
kostenplaats en klik op "Print". U krijgt dan onderstaand scherm te zien.
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In dit scherm kunt en tijdsinterval kiezen voor het rapport. U kunt kiezen uit vorig jaar, vorig kwartaal, vorige week of
aangepast. Bij deze laatste keuze worden de kalenders actief en kunt u zelf een tijdsperiode aangeven.
Vervolgens klikt u op "Print" om het rapport te zien.
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In dit scherm kunt u kiezen het rapport te mailen of het op te slaan in de volgende formaten:
Adobe Acrobat file (PDF)
Rich text file
HTML file
MHT file
XML excel table
Excel 2007 file
Word 2007 file
PowerPoint 2007 file
OpenOffice Calc file
OpenOffice Writer file
Microsoft XPS file
CSV file
DBF table
Text file
Image file (BMP, PNG, JPG, GIF, TIFF, EMF)
XAML file
SVG file
Als alternatief om het rapport af te drukken, kunt u ook kiezen om het rapport als een Pdf in uw mailbox te ontvangen. Hier
(Section 5.2.2) vind u alle informatie omtrent deze scheduler.

5.2.2 Plannen van energieverbruik's-rapport
Naast het afdrukken van energieverbruik's-rapport kunt u deze ook plannen zodat u deze in Pdf formaat in uw mailbox
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ontvangt. OM dit in te stellen klikt u op "Plannen" in het print scherm zoals hieronder is aangegeven.

Dit scherm maakt het u mogelijk om elke gewenste planning in te geven. In het voorbeeld is ingesteld dat het rapport elke
vrijdag om 05:00 uur gezonden wordt, te beginnen op 18 September 2014 en te eindigen op 1 Januari 2100. Het ingevulde
email adres info@camillebauer.com ontvangt dan elke vrijdag op dit tijdstip een rapport in Pdf formaat.
Het keuzevakje "Het tijdverschil opslaan tussen geselecteerde datum en systeemdatum?" kan gebruikt worden om de datums
automatisch aan te passen zoals geselecteerd in de screenshot. Bijvoorbeeld, u wilt altijd de laatste 7 dagen met
vandaag weergeven, 1/21/2015, u selecteert het interval op 1/13/2015 tot 1/20/2015. Als u dit zou plannen zonder het
keuzevakje aan te vinken, zou u altijd een rapport krijgen met gegevens van 1/13/2015 tot 1/20/2015 wat waarschijnlijk niet
datgene is wat u wilt. Maar, als u het keuzevakje aanvinkt, krijgt u altijd de laatste 7 dagen, ongeacht wanneer u het afdrukt.
Dus als u het rapport op 6/15/2015 krijgt u de gegevens van 6/7/2015 tot 6/14/2015.
Als de knop "Plannen" niet actief is, betekend dit dat SmartCollect de scheduler niet kon vinden op de plaats zoals deze
in de SmartCollect Configurator is aangegeven. OM dit te verhelpen kunt u in de SmartCollect Configurator
(Section 6) de correcte hostnaam instellen. Als daarna de scheduler nog steeds niet gevonden wordt, betekend dit dat
uw firewall of de firewall op de server waar de service loopt, geblokkeerd word. De communicatiepoort die de scheduler
gebruikt is 555.o.

5.3

Power Quality
De PowerQuality module kan gebruikt worden om gegevens te analyseren die verkregen zijn van de ondersteunde
meetinstrumenten. Deze gegevens worden automatisch uitgelezen door PQDIF bestanden van het meetinstrument te
downloaden en vervolgens in uitgepakte vorm in de SQL database op te slaan.
De eerste stap om de PQ module te gaan gebruiken is één van de ondersteunde PQ meetinstrument toe te
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voegen (Section 5.3.1) in overzicht. In deze stap configureerd u hoe het PQDIF bestand van het instrument word
gedownload en of u een kopie van dit bestand wil opslaan in de database of elders op (een) disk. Na het herstarten
van de SmartCollect Data Collection Service zal het betreffende instrument, op het gekozen interval, elk PQDIF
bestand downloaden welke beschikbaar is op het betreffende instrument. U kunt zien welke PQDIF bestanden er zijn
gedownload in het "Import/Export" scherm.
Wanneer de gegevens zijn geïmporteerd kunt u zowel onder "Cyclische data" voor alle continu opgeslagen
gegevens, als onder "Events" alle gegevens bekijken die via een trigger opgeslagen zijn. Wanneer het instrument zo
geconfigureerd is dat zowel 10 ms waarden als scope waarden opgeslagen worden, kunt u deze onder "Events"
bekijken.
U kunt het "Rapporten" scherm gebruiken om (automatisch) gegenereerde rapporten te bekijken of af te drukken.
Het "online-scherm" tenslotte kan met de Linax PQ3000 van Camille Bauer Metrawatt gebruikt worden om live met
het meetinstrument mee te kijken, zonder deze eerst in de database te moeten importeren.
Eén ding om te bedenken is het volgende: SmartCollect kan geen gegevens laten zien die niet gemeten zijn. Dit mag
logisch klinken en vreemd klinken in een handleiding, maar het PQ meetinstrument dient zo geconfigureerd te
worden dat alle parameters die naderhand bekeken dienen te worden ook werkelijk geconfigureerd zijn. Niet alle PQ
instrumenten loggen als standaard alle gewenste meetgegevens.

5.3.1 Een Power Quality meetinstrument toevoegen
Wanneer u de wizard gebruikt om een Power Quality meetinstrument toe te voegen, zult u twee extra stappen
moeten doorlopen. Om de normale stappen te bekijken, klik aub hier (Section 5.1.4). In dit hoofdstuk behandelen
we alleen de twee extra stappen. Hieronder ziet u het eerste extra scherm in de wizard:

In deze stap configureren we hoe en hoe vaak de PQDIF bestanden van het meetinstrument gedownload moeten
worden. SmartCollect ondersteund drie methoden, via webservices (zoals gebruikelijk bij de Linax PQ3000), via Ftp
(zoals bij bijvoorbeeld PQube3) en via HTTP echter is deze methode op dit moment bij geen van de ondersteunde
instrumenten aanwezig.
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Wanneer er voor een bepaalde methode is gekozen, dienen er afhankelijk van deze methode een aantal additionele
instellingen opgegeven te worden. In de tabel hieronder worden deze verklaart.

Veldnaam

Omschrijving

PQDIF overzet methode

Dit bepaald of, en hoe, de PQDIF bestanden worden
gedownload van het instrument.

Hostname / ip-addres

Hostname van het instrument, ftp or web server waarvan
de PQDIF bestanden gedownload moeten worden.

Gebruikersnaam

Als aanmelding gewenst is, kan hier de gebruikersnaam
ingegeven worden.

Wachtwoord

Als aanmelding gewenst is, kan hier het
wachtwoord ingegeven worden.

URL / Path

Wanneer HTTP geselecteerd word, kan hier en specifieke of
extra URL ingegeven worden. SmartCollect zal dan hier
beginnen met zoeken naar PQDIF bestanden, maar ook in
alle onderliggende bestanden.

Collectie interval

Bepaald hoe vaak SmartCollect moet controleren of er
nieuwe PQDIF bestanden zijn.

Wanneer Ftp word geselecteerd zal SmartCollect zoeken naar bestanden met een .pqd extensie op het
gespecificeerde pad met alle onderliggende mappen. Elk gevonden bestand zal gedownload worden en
vervolgens op het instrument worden verwijderd. Dit betekend dat wanneer u het originele bestand wilt
bewaren, u niet moet vergeten de wizard zo te configureren dat deze op disk of in de database worden
opgeslagen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het tweede extra scherm:

Document versie: 2016.27.1 © 2016 All Rights Reserved.

SmartCollect Handleiding | 42

In deze stap kunt u instellen hoe de gedownloade bestanden worden gearchiveerd. Alle gegevens die zich in de
PQDIF bestanden bevinden worden uitgepakt en in de SQL database geschreven, echter deze extra stap geeft u de
mogelijkheid om de originele file ook op te slaan. Wanneer u het originele bestand op schijf wilt opslaan, kunt een
map (bij voorkeur een netwerkmap) aangeven.
Als alternatief bied SmartCollect de mogelijkheid het bestand ook als een gesloten bestand in de database op te
slaan. Deze wordt dan in een speciaal container-veld opgeslagen. Met het "Import/Export" scherm kunt u het
originele bestand weer exporteren om deze vervolgens met additionele software te kunnen analyseren, bijvoorbeeld
Dranview.

5.3.2 Cyclische data
Met het "Cyclische data" scherm kunt u de gegevens analyseren die met de permanente recorders van het meetinstrument
zijn opgenomen.
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In de boomstruktuur kunt u het gewenste meetinstrument selecteren en vervolgens onder in het scherm heeft u de
mogelijkheid om in te stellen binnen welk tijdinterval u de meetgegevens wilt zien. Wanneer u dan op genereer grafiek klikt
word de gevraagde grafiek getekent en (indien gemeten) de harmonische en interharmonische weergegeven.
Het is tevens mogelijk om de metingen van twee instrumenten tegelijk te bekijken. Wanneer u dit doet deelt het scherm zich
en er zal een tweede grafieg getoond worden met de meetwaarden van het tweede instrument. U kunt uiteindelijk drie
instrumenten met elkaar vergelijken.
Legenda
De legenda laat alle metingen zien die er in het geselecteerde tijdvak beschikbaar waren. Wanneer er dus een geselecteerde
meting niet in de legenda voorkomt, betekent dit dat deze meting niet beschikbaar is. In de legenda kunt u een meting in- en
uit-schakelen om de leesbaarheid van metingen te verbeteren. U kunt ook de kleur van de meetgegevens veranderen
wanneer deze niet naar wens is. Onderstaand een voorbeeld van een legenda:

Inzoomen en pannen
Wanneer u de grafiek in mer detail wilt zien, kunt u drieverschillende manieren inzoomen. De eerste methode is met de
zoombars onderaan en aan de rechterkant van het scherm. Hieronder ziet u een voorbeeld van de horizontale zoombar:
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De horizontale zoom bar laat een verkleinde versie zien van uw grafiek om het positioneren eenvoudiger te maken. U kunt
het inzoom niveau veranderen door B en D naar links of rechts te navigeren. De hoofdgrafiek wordt dan meteen aangepast.
Wanneer u met de muis op punt C "vast" pakt, kunt u de hele grafiek pannen. Bovendien kunt u met A en E de hele grafiek
naar links of rechts sturen. Wanneer u weer uit wilt zoomen kunt u op "Autoscale" klikken en alles is weer in de
uitgangspositie, u kunt ook rechtsklikken in de grafiek en vervolgens "Uitzoomen" selecteren.
De verticale zoombar werkt op exact dezelfde wijze maar laat geen verkleinde versie van de grafiek zien.
De tweede methode om te zoomen en te pannen is door middel van de muis. U kunt een rechthoek over de grafiek trekken
en de hoofdgrafiek word aangepast aan het geselecteerde gedeelte. Om naar een ander gedeelte van de grafiek te zoomen
kunt u de Alt-toets ingedrukt houden en de grafiek te pakken naar het gedeelte waar u naar toe wilt. Om uit te zoomen, zie
hierboven.
De derde methode is door de muis te plaatsen op het gedeelte waar u wilt zoomen en met het muiswiel te zoomen tot het
resultaat zo is als u wenst.

5.3.3 Cyclische data toolbar
Aan de rechterzijde van het scherm vind u een toolbar die voor de volgende funties gebruikt kan worden:
Grenswaarden zetten
Het grafiektype wijzigen
Kommentaar toevoegen
Na inzoomen terugkeren naar de uitgangspositie
Een screenshot van de grafiek bewaren
Een afdruk van de grafiek maken

Grenswaarden zetten
Deze funktie kan gebruikt worden om 1 of 2 grenswaarde-lijnen te plaatsen in de grafiek. Wamneer u "Limiet
1"kiest, verschijnt er een pop-up scherm waarin u kunt aangeven op welke plaats (ten aanzien van de Y-as) een
grenswaarde getekent dient te worden. Bovendien kunt u de kleur instellen:

Grafiektype wijzigen
Hier kunt u kiezen uit 5 verschillende typen:
Balkdiagram
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Lijngrafiek (standaard)

Meetpunten grafiek
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Spline grafiek

Staplijn grafiek
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Kommentaar toevoegen
Met de "Kommentaar toevoegen" funktie kunt u zoveel tekstvelden in de grafiek plakken als u wilt. Wanneer u op
deze funktie klikt, verschijnt het volgende pop-up scherm:

In dit scherm kunt u aangeven welke tekst waar geplaatst dient te worden. Omdat de tekst een onderdeel is van de
grafiek zal de tekst op de correcte plaats blijven, ook als er wordt in- of uit-gezoomd. Hieronder ziet u een
voorbeeld:
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Automatisch schalen
Deze funktie zal alle veranderingen aan de grafiek weer terugzetten naar de uitgangspositie.

Screenshot
Deze funktie geeft een screenshot van het huidige scherm naar een .png bestand. Daarbij worden niet alleen de
grafiek, maar ook de legenda en eventuele grenswaarden en kommentaren weergegeven.

Afdrukken
Deze funktie geeft op 1 pagina een afdruk van de huidige grafiek met alle onderdelen.

5.3.4 Power Quality rapporten
Het Power Quality moduul biedt u de mogelijkheid om rapporten te genereren volgens de EN50160 standaard. Om
aan deze standaard te voldoen dient u tenminste een meetinterval te hebben van 7 dagen, anders zal het rapport
vermelden dat het "Non-compliant" is.
U kunt drie typen rapport genereren:
Een volledig EN50160 rapport
Een overzichtsrapport conform EN50160
Een gebruikergedefiniëerd EN50160 rapport
De eerste optie zal een rapport genereren met alle mogelijke gegevens, inclusief een grafiek van alle 10 ms en scope
metingen, indien deze gemeten zijn. De tweede optie geeft een snel overzicht van de meetgegevens beoordeeld naar
EN50160. De laatste optie geeft u de mogelijkheid om zelf aan te geven welke onderdelen meegenomen dienen te
worden.
Bij de eerste en de laatste optie dient u zich te realiseren dat het genereren van een grafiek van de 10 ms en scope
metingen ongeveer 30 - 50 seconde in beslag neemt. Dit betekent dat indien er veel events gemeten zijn met
evenveel grafieken, het genereren van het rapport langere tijd kan duren.

5.3.5 Power Quality Events
Met het scherm "Events" in de Power Quality module kunt u binnen een aan te geven tijdsinterval aflezen welke events
gemeten zijn door het meetinstrument.
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U selecteert een tijdsinterval en de lijst van events zal automatisch ververst worden. Wanneer u vervolgens een event
selecteert krijgt u meer informatie omternt het event en zullen de knoppen "10 ms" en "Scope" zichtbaar worden indien het
instrument deze metingen voor dit event heeft opgenomen.

5.3.5.1 Power Quality 10 ms metingen
Indien een event getriggerd is en de benodigde 10 ms meetgegevens zijn opgeslagen, wordt zoals in onderstaand scherm een
grafiek weergegeven:
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Legenda
De legenda laat alle metingen zien die er in het geselecteerde tijdvak beschikbaar waren. Wanneer er dus een geselecteerde
meting niet in de legenda voorkomt, betekent dit dat deze meting niet beschikbaar is. In de legenda kunt u een meting in- en
uit-schakelen om de leesbaarheid van metingen te verbeteren. U kunt ook de kleur van de meetgegevens veranderen
wanneer deze niet naar wens is. Onderstaand een voorbeeld van een legenda:

Inzoomen en pannen
Wanneer u de grafiek in mer detail wilt zien, kunt u drieverschillende manieren inzoomen. De eerste methode is met de
zoombars onderaan en aan de rechterkant van het scherm. Hieronder ziet u een voorbeeld van de horizontale zoombar:

De horizontale zoom bar laat een verkleinde versie zien van uw grafiek om het positioneren eenvoudiger te maken. U kunt
het inzoom niveau veranderen door B en D naar links of rechts te navigeren. De hoofdgrafiek wordt dan meteen aangepast.
Wanneer u met de muis op punt C "vast" pakt, kunt u de hele grafiek pannen. Bovendien kunt u met A en E de hele grafiek
naar links of rechts sturen. Wanneer u weer uit wilt zoomen kunt u op "Autoscale" klikken en alles is weer in de
uitgangspositie, u kunt ook rechtsklikken in de grafiek en vervolgens "Uitzoomen" selecteren.
De verticale zoombar werkt op exact dezelfde wijze maar laat geen verkleinde versie van de grafiek zien.
De tweede methode om te zoomen en te pannen is door middel van de muis. U kunt een rechthoek over de grafiek trekken
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en de hoofdgrafiek word aangepast aan het geselecteerde gedeelte. Om naar een ander gedeelte van de grafiek te zoomen
kunt u de Alt-toets ingedrukt houden en de grafiek te pakken naar het gedeelte waar u naar toe wilt. Om uit te zoomen, zie
hierboven.
De derde methode is door de muis te plaatsen op het gedeelte waar u wilt zoomen en met het muiswiel te zoomen tot het
resultaat zo is als u wenst.
De toolbar werkt overigens exact zoals in de module "Cyclische data", klik hier voor meer informatie (Section 5.3.2).

5.3.5.2 Power Quality Scope
Indien een event getriggerd is en de benodigde scope meetgegevens zijn opgeslagen, wordt zoals in onderstaand scherm een
grafiek weergegeven:

Legenda
De legenda laat alle metingen zien die er in het geselecteerde tijdvak beschikbaar waren. Wanneer er dus een geselecteerde
meting niet in de legenda voorkomt, betekent dit dat deze meting niet beschikbaar is. In de legenda kunt u een meting in- en
uit-schakelen om de leesbaarheid van metingen te verbeteren. U kunt ook de kleur van de meetgegevens veranderen
wanneer deze niet naar wens is. Onderstaand een voorbeeld van een legenda:

Inzoomen en pannen
Wanneer u de grafiek in mer detail wilt zien, kunt u drieverschillende manieren inzoomen. De eerste methode is met de
zoombars onderaan en aan de rechterkant van het scherm. Hieronder ziet u een voorbeeld van de horizontale zoombar:
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De horizontale zoom bar laat een verkleinde versie zien van uw grafiek om het positioneren eenvoudiger te maken. U kunt
het inzoom niveau veranderen door B en D naar links of rechts te navigeren. De hoofdgrafiek wordt dan meteen aangepast.
Wanneer u met de muis op punt C "vast" pakt, kunt u de hele grafiek pannen. Bovendien kunt u met A en E de hele grafiek
naar links of rechts sturen. Wanneer u weer uit wilt zoomen kunt u op "Autoscale" klikken en alles is weer in de
uitgangspositie, u kunt ook rechtsklikken in de grafiek en vervolgens "Uitzoomen" selecteren.
De verticale zoombar werkt op exact dezelfde wijze maar laat geen verkleinde versie van de grafiek zien.
De tweede methode om te zoomen en te pannen is door middel van de muis. U kunt een rechthoek over de grafiek trekken
en de hoofdgrafiek word aangepast aan het geselecteerde gedeelte. Om naar een ander gedeelte van de grafiek te zoomen
kunt u de Alt-toets ingedrukt houden en de grafiek te pakken naar het gedeelte waar u naar toe wilt. Om uit te zoomen, zie
hierboven.
De derde methode is door de muis te plaatsen op het gedeelte waar u wilt zoomen en met het muiswiel te zoomen tot het
resultaat zo is als u wenst.
De toolbar werkt overigens exact zoals in de module "Cyclische data", klik hier voor meer informatie (Section 5.3.2).

5.3.6 Power Quality Data Import - Export
Met onderstaand scherm kunt u PQDIF bestanden importeren, exporteren en verwijderen.

In het onderste deel van het scherm ziet u een lijst van de geïmporteerde PQDIF bestanden. Door er één te selecteren kunt u
deze exporteren (alleen als deze tijdens de import in de database is opgeslagen) of van het systeem verwijderen. Wanneer
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het PQDIF bestand verwijderd word, worden tevens alle gegevens de naar de database zijn weggeschreven tevens
verwijderd.
Het bovenste deel van het scherm kan gebruikt worden om een PQDIF bestand handmating te importeren. Wanneer u klikt op
de "?' knop kunt u navigeren naar het bestand dat u wilt importeren, vervolgens klikt u op "OK" en het bestand word
geïmporteerd en zichtbaar in het veld "File". U kunt aangeven of het PQDIF bestand in de database wilt archiveren of niet.
Wanneer u vervolgens klikt op "Import" zal het importeren starten en na enige tijd ziet u een pop-up scherm wat vermeld of
de import geslaagd is en hoeveel events er zijn geïmporteerd.

5.4

SCADA
De SCADA module kan gebruikt worden om gegevens te visualiseren die door de SmartCollect Data Collection
Service worden opgehaald. De gebruikersinterface is erg eenvoudig opgezet, maar stelt u in staat om zeer complexe
visualiseringen te maken. Bovendien kunt u binnen de schermen een navigatiesysteem aanbrengen. De module
bestaat uit:
De SCADA schermen vastleggen
De SCADA schermen ontwerpen
De SCADA schermen live bekijken
Uitgebreide lijst- en grafiek-weergaven
De configuratie van SmartCollect SCADA verschilt enorm van de meer complexe SCADA systemen. In SmartCollect
dient er gekozen te worden voor een achtergrond. Deze achtergrond kan gemaakt worden in andere applicaties als
bijvoorbeeld MSPaint, Adobe Photoshop, Illustrator of welke tool dan ook. In de designer van de SCADA module
kunnen er dan diverse controls op geplaatst worden en kunnen dan geconfigureerd worden om live gegevens weer te
geven die door de SmartCollect Data Collection Service opgehaald worden.
Door de achtergronden in een externe applicatie te maken in plaats van binnen SmartCollect, zijn we in staat om een
zeer prijsgunstig systeem op te bouwen.

Lagen
Wanneer u met de designer controls op de achtergrond gaat plaatsen, is het belangrijk om te weten dan
SmartCollect drie lagen ondersteund. U kunt deze lagen weliswaar zien, maar SmartControl is zo opgezet dat de
controls automatisch op de juiste laag geplaatst worden.
De eerste laag is voor de achtergrond afbeeldingen, de tweede voor de zogenaamde "Hotspot's" en de derde is voor
alle andere controls.
Dit betekent dat wanneer u een afbeelding, een afbeelding van een instrument, een icoon of een willekeurig andere
afbeelding van de toolbar plaatst, deze altijd aan de eerste laag worden toegewezen. De hotspot's zullen altijd aan
de tweede laag worden toegewezen en alle andere controls aan de derde laag.
De reden hiervoor is dat de gebruiker diverse handelingen kan doen met een control. Met plaatjes op zich kunnen
geen handelingen verricht worden en daarom staan ze op de onderste laag. Met een hotspot kan genavigeerd
worden en zijn op de tweede laag. Wanneer dit omgekeerd zou zijn, kan het voorkomen dat een afbeelding een
hotspot (gedeeltelijk) blokkeert en daarmee word het onmogelijk om op deze hotspot te klikken. Omdat deze
hotspot's doorzichtig zijn geeft het geen problemen om ze over een afbeelding heen te plaatsen. De afbeelding is
nog steeds zichtbaar en er kan nog steeds op de hotspot geklikt worden.
Alle andere controls staan op de derde laag en zijn daarmee altijd bereikbaar om op te klikken om vervolgens de
gegevens te bekijken van de afgelopen 24 uur.

5.4.1 Beheer achtergronden
Om de achtergronden te beheren gaat u naar SCADA--> Configuratie-->Schermen en u krijgt onderstaand scherm te zien:
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In dit scherm kunt u achtergronden toevoegen, verwijderen of verversen die verder in de designer gebruikt worden.
Onderstaand scherm is een voorbeeld van de pop-up die getoond wordt om een scherm in het systeem te importeren:

In the tabel hieronder worden de diverse velden beschreven:
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Veld naam

Omschrijving

Naam

Dient ter identificatie van het scherm.

Titel

De titel kan gebruikt worden door de gebruiker om deze te
selecteren uit de lijst bij de designer

Omschrijving

De omschrijving word alleen in dit scherm gebruikt. Het kan gebruikt
worden om extra informatie bij te kunnen voegen.

Afbeelding

Dit is de achtergrond die gebruikt wordt voor dit scherm. U kunt een
bestand selecteren door te klikken op het "?". Wanneer er een
bestand wordt geselecteerd word deze in de database geïmporteerd
en word het bestand op de schijf niet meer gebruikt.

5.4.2 SCADA schermen ontwerpen, de designer
Om schermen te ontwerpen gaat u naar SCADA-->Configuratie-->Designer, daarna wordt onderstaand scherm getoond:

Bovenstaand screenshot is een voorbeeld van een SCADA scherm. Bovenin het scherm ziet u welk scherm u wilt ontwerpen,
op dit moment is dat het scherm met de naam "Elektrisch schema". Het hoofdgedeelte van het scherm toont u het
ontwerpscherm met de controls die u op de achtergrond geplaatst heeft. In dit voorbeeld zijn er al een paar numerieke
waarden en een paar andere controls geplaatst.
Om een nieuwe control toe te voegen gaat u met de muis naar het rechterdeel van het scherm en de toolbar zal uitschuiven.
Deze toolbar bevat alle mogelijke controls die u kunt toevoegen, we geven u hierbij een overzicht:
Control

Description

Design controls

Deze optie laat alle controls zien die beschikbaar zijn en die u kunt
toevoegen aan het huidige scherm. Elke control word hier (Section
5.4.3) apart beschreven.

Device iconen

Deze optie geeft een lijst van alle iconen van Camille Bauer
Metrawatt en Gossen Metrawatt instrumenten welke aan
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Control

Description
SmartCollect gekoppeld kunnen worden. Deze kunt u als afbeelding
in uw ontwerp gebruiken.

Device afbeeldingen

Deze optie geeft een lijst van alle afbeeldingen van Camille Bauer
Metrawatt en Gossen Metrawatt instrumenten, die u in uw ontwerp
kunt gebruiken.

Andere afbeeldingen

Deze optie geeft een lijst van alle afbeeldingen die u in een
voorgedefinieerde locatie heeft opgeslagen. U kunt deze locatie
aangeven in de Configurator (Section 4),
onder "ScadaImagePath". Wanneer u afbeeldingen toevoegt aan
deze map, kunt u door dubbel te klikken op de tekst "Andere
afbeeldingen" deze hier zichtbaar maken.

Bewerk achtergrond

Wanneer u de achtergrond wilt aanpassen, kunt u de originele
afbeelding bewerken in een externe applicatie, maar u kunt ook deze
functie gebruiken. Door op de tekst te klikken word de achtergrond
in MSPaint geopend en kunt u deze bewerken. Nadat u de bewerkte
versie heeft opgeslagen kunt u MSPaint weer afsluiten en is de
bewerkte versie beschikbaar.

Om een control toe te voegen laat u de muis hangen boven de tekst "Design controls" en de lijst wordt weergegeven. Klik
vervolgens op de gewenste control en deze wordt geplaatst in de rechterbovenhoek van het scherm. Vervolgens kunt u deze
naar elke gewenste plaats slepen.
Het zogenaamde "Drag&Drop"systeem is niet erg nauwkeurig in dit geval en om dit te kunnen "fine-tunen" kunt u de
eigenschappen van een control gebruiken. Wanneer u op de betreffende control klikt krijgt deze een groene rand om aan te
geven dat deze geselecteerd is en de eigenschappen worden rechts van het scherm getoond. U kunt nu met de functies Xpos
en Ypos heel nauwkeurig per pixel bepalen waar de control exact moet staan. Veranderen van de waarde wordt meteen in het
scherm getoond.

5.4.3 Design controls
De designer in SmartCollect ondersteund de volgend controls. Hieronder geven we ze allemaal aan in de volgorde
zoals deze getoond worden in de toolbar:
Datum en tijd (Section 5.4.3.1)
Grafiek (Section 5.4.3.2)
Hotspot (Section 5.4.3.3)
Afbeelding (Section 5.4.3.4)
Niveau indicator (Section 5.4.3.5)
Numerieke waarde (Section 5.4.3.6)
Drukknop (Section 5.4.3.7)
Analoge meter (Section 5.4.3.8)
Status LED (Section 5.4.3.9)
Elektrische schakelaar (Section 5.4.3.10)
Tekst element (Section 5.4.3.11)
Tuimelschakelaar (Section 5.4.3.12)
Waarden display (Section 5.4.3.13)

Elk control zullen we separaat behandelen. U kunt in de bovenstaande lijst klikken om meteen naar de gewenste
control te gaan.

5.4.3.1 Datum en tijd - control
De datum en tijd - control kan gebruikt worden om dit te laten zien in een SCADA scherm. Dit kan handig zijn als de
SCADA wordt gebruikt in "Fullscreen" modus en daardoor dus de Windows taakbalk niet meer zichtbaar is.
Als standaard ziet de control er zo uit:

In dit geval is de standaard zoals deze getoond word in de Nederlandse Regio instellingen van Windows. Het formaat
kan echter in alles gewijzigd worden door de eigenschappen te wijzigen. Hieronder ziet u een screenshot van de
eigenschappen van dit control:
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In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

DateTimeFormat

U kunt deze eigenschap gebruiken om de notatie naar elk
gewenst formaat om te zetten.
De mogelijkheden zijn:
d

Dag van de maand, 1 tot 31.

dd

Dag van de maand, 01 tot 31.

ddd

De afgekorte naam van de week.

dddd

Volledige naam van de week.

f

De tienden van seconden in de datum/tijd.

ff

De honderdsten van een seconde in de
datum/tijd.

fff

De duizendste van een seconde in de
datum/tijd.

F

Wanneer niet-nul, de tienden van een seconde
in de datum/tijd.

FF

Wanneer niet-nul, de honderdsten van een
seconde in de datum/tijd.

FFF

Wanneer niet-nul, de milliseconden in de
datum/tijd.

h

Het uur, bij gebruik van 1-12 uur.

hh

Het uur, bij gebruik van 01 tot 12 uur.

H

Het uur, bij gebruik van 24 uur's klok 0 tot 23
uur.

HH

Het uur, bij gebruik van 24 uur's klok 00 tot 23
uur.

m

De minuut, van 0 tot 59 minuten.

mm

De minuut, van 00 tot 59 minuten.

M

De maand, van 1 tot 12.
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MM

De maand, van 01 tot 12.

MMM

De afgekorte naam van de maand.

MMMM

De volledige naam van de maand.

s

De seconde, van 0 tot 59.

ss

De seconde, van 00 tot 59.

tt

Indicatie van AM of PM.

y

Het jaar van 0 tot 99.

yy

Het jaar van 00 tot 99.

yyyy

Het jaar als een 4 cijferig nummer.

DefaultColor

Met deze eigenschap kunt u de kleur veranderen.

FontName

Met deze eigenschap kunt u het font kiezen.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.
Het font zal hiermee niet wijzigen.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

TextSize

Met deze eigenschap kunt u de grootte van het font
wijzigen.

TimeOffset

Met deze eigenschap kunt u een bepaalde waarde van de
weergegeven tijd aftrekken of optellen. Daarmee kunt u de
tijd in een andere tijdzone weergeven.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.2 Grafiek - control
De grafiek - control kan gebruikt worden om maximaal 3 lijnen in één grafiek te tonen.
Als standaard ziet de control er als volgt uit:
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Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:
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In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

BackgroundColor

Met deze eigenschap kunt u de kleur veranderen.

DataSource1

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarden voor
de eerste lijn in de grafiek dienen te zijn.

DataSource2

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarden voor
de tweede lijn in de grafiek dienen te zijn. Wanneer u
<none> selecteert, word de lijn niet getoond.

DataSource3

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarden voor
de derde lijn in de grafiek dienen te zijn. Wanneer u
<none> selecteert, word de lijn niet getoond.

FontName

Met deze eigenschap kunt u het font kiezen.
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ForegroundColor

Met deze eigenschap stelt u de kleur op de voorgrond in.

GraphPeriod

Met deze eigenschap stelt u het tijdsvenster van de grafiek
in. Als standaard staat deze op 1 uur, wat betekent dat alle
waarden tot 1 uur geleden getoond worden.
U heeft de volgende keuze's:
1 uur
3 uur
12 uur
24 uur

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.
Het font zal hierbij niet veranderen.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

LimitColor

Met deze eigenschap stelt u de kleur in van de grenswaarde
markeringen.

LineColor1

Met deze eigenschap stelt u de kleur in van de eerste
grafieklijn.

LineColor2

Met deze eigenschap stelt u de kleur in van de tweede
grafieklijn.

LineColor3

Met deze eigenschap stelt u de kleur in van de derde
grafieklijn.

LowerLimit

Met deze eigenschap kunt de de ondergrenswaarde tonen
of verbergen. Wanneer u de waarde 0 ingeeft zal de lijn
verdwijnen, elke andere waarde zal de
grenswaardemarkering op de gewenste waarde instellen.

MaxValue

Met deze eigenschap stelt u de maximale waarde in die in
de grafiek weergegeven word op de y-as.

MinValue

Met deze eigenschap stelt u de minimale waarde in die in
de grafiek weergegeven word op de y-as.

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

TextSize

Met deze eigenschap kunt u de grootte van het font
wijzigen.

Title

Deze eigenschap bepaald de titel van de grafiek.

UpperLimit

Met deze eigenschap kunt de bovengrens waarde tonen of
verbergen. Wanneer u de waarde 0 ingeeft zal de lijn
verdwijnen, elke andere waarde zal de grenswaarde
markering op de gewenste waarde instellen.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen. Hierbij zal het font niet veranderen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.3 Hotspot - control
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De hotspot is een speciaal control. Het zal geen waarden tonen maar kan voor twee dingen gebruikt worden. De
eerste is dat hiermee externe documenten geopend kunnen worden. Dit document kan van alles zijn, van een
simpele Pdf tot een website waar de handleiding van een instrument te vinden is. De enige beperking is dat Windows
in staat moet zijn dit document te openen.
De tweede, meest belangrijke functie, is dat deze control kan navigeren naar een ander scherm binnen deze SCADA
applicatie. Wanneer u bijvoorbeeld een hoofdscherm heeft met iconen van diverse meetinstrumenten kunt u over
deze iconen een hotspot leggen. Wanneer dit icoon word aangeklikt kan er dus genavigeerd worden naar een tweede
scherm, waar bijvoorbeeld de details met metingen worden weergegeven van het betreffende instrument. Ook kunt
dan op dit scherm de tekst "Home" zetten, er een hotspot overheen trekken en deze laten navigeren, terug naar het
hoofdscherm. Op deze manier kunt u een navigatiesysteem aanleggen met zoveel schermen als u maar wilt.
Alleen wanneer u werkt met de designer word het control weergegeven zoals hieronder weergegeven. Wanneer de
applicatie loopt zijn de hotspot's onzichtbaar. Alleen wanneer u met de muis over een hotspot gaat, ziet u de
weergave van de muis veranderen en weergeven dat u kunt navigeren.
Standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:

In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.
Het font word hiermee niet gewijzigd.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

NavigateToDocument

Deze eigenschap bepaald welk document er geopend word
wanneer de gebruiker er op klikt.

NavigateToScreen

Deze eigenschap bepaald welk scherm er geopend word
wanneer de gebruiker er op klikt.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
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instellen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.4 Afbeeldingen - control
De afbeeldingen - control wordt gebruikt om afbeeldingen op de achtergrond te plaatsen die u zelf op disk heft
opgeslagen. Omdat deze afbeeldingen niet in de database worden opgeslagen, is het van belang dat deze map voor
SmartCollect en al zijn gebruikers toegankelijk is.
Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:

In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.
Het font zal hierbij niet veranderen.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

Source

Deze eigenschap bepaald het pad naar de afbeeldingen.
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Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen. Hierbij zal het font niet veranderen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.5 Niveau indicator - control
De niveau indicator - control kan op meerdere manieren gebruikt worden. Het primaire doel is om bijvoorbeeld het
niveau van een tank aan te geven, maar met bijvoorbeeld meerdere naast elkaar kunnen balken diagrammen
gemaakt worden. U kunt ook denken aan een indicator voor geluidssterkte.

Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:

In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
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AlarmColor

Deze eigenschap bepaald de voorgrond kleur die gebruikt
word wanneer er een grenswaarde word onder- of
overschreden.

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

DataSource

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarde
voor de control dient te zijn.

DefaultColor

Met deze eigenschap stelt u de kleur op de voorgrond in.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

LowerLimit

Wanneer de weergegeven waarde van de control onder de
waarde van deze eigenschap komt, zal de voorgrond kleur
veranderen naar de alarmkleur.

MaxValue

Deze eigenschap bepaald de maximale waarde van de
niveau indicator.

MinValue

Deze eigenschap bepaald de minimale waarde van de
niveau indicator.

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

UpperLimit

Wanneer de weergegeven waarde van de control boven de
waarde van deze eigenschap komt, zal de voorgrond kleur
veranderen naar de alarmkleur.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.6 Numerieke waarde - control
De numerieke waarde - control word gebruikt om een waarde weer te geven en is daarmee waarschijnlijk het meest
gebruikt control binnen de SCADA applicatie.
Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:
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In de onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

AlarmColor

Deze eigenschap bepaald de voorgrond kleur die gebruikt
word wanneer er een grenswaarde word onder- of
overschreden.

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

DataSource

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarde
voor de control dient te zijn.

DefaultColor

Met deze eigenschap stelt u de kleur op de voorgrond in.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

LowerLimit

Wanneer de weergegeven waarde van de control onder de
waarde van deze eigenschap komt, zal de kleur van het
nummer veranderen naar de alarmkleur.

NumberOfDecimals

Deze eigenschap bepaald het aantal decimalen.

NumberOfDigits

Deze eigenschap bepaald het aantal getallen.

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

UpperLimit

Wanneer de weergegeven waarde van de control boven de
waarde van deze eigenschap komt, zal de kleur van het
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nummer veranderen naar de alarmkleur.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.7 Drukknop - control
De drukknop - control is een control wat geen waarde weer kan geven maar en actie kan uitvoeren. Deze wordt op
dit moment nog niet ondersteund

5.4.3.8 Analoge meter - control
De analoge meter - control geeft op analoge wijze een meetwaarde weer.
Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:
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In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

AlarmColor

Deze eigenschap bepaald de kleur van de marker tussen de
waarden 80 en 100 zoals in bovenstaand voorbeeld.

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

DataSource

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarde
voor de control dient te zijn.

DefaultColor

Wordt op dit moment niet ondersteund.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

LowerLimit

Deze eigenschap bepaald de startwaarde van de marker, in
bovenstaand voorbeeld is dit 80.

MaxValue

Deze eigenschap bepaald de maximale waarde van de
control.

MinValue

Deze eigenschap bepaald de minimale waarde van de
control.

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

Size

Deze eigenschap bepaald de afmetingen van de control.

UpperLimit

Deze eigenschap bepaald de eindwaarde van de marker, in
bovenstaand voorbeeld is dit 100.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.
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YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.9 Status LED - control
De status LED - control is een simpel element wat van kleur veranderd op basis van de gemeten waarde. De
standaard kleur wordt gebruikt zolang de waarde kleiner of gelijk is aan 0 en krijgt een alarmkleur wanneer deze
waarde groter dan 0 wordt. U kunt de functie omkeren met de eigenschap "OnIsOk".
Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:

In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

AlarmColor

Deze eigenschap bepaald de voorgrond kleur die gebruikt
word wanneer er een grenswaarde word onder- of
overschreden.

DataSource

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarde
voor de control dient te zijn.

DefaultColor

Deze eigenschap bepaald wat de kleur is wanneer de
waarde binnen de gestelde limiet is.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

OnIsOk

Als standaard wordt elke waarde groter dan 0
geïnterpreteerd als buiten de grenswaarde en andersom.
Wanneer deze eigenschap geactiveerd word, is deze functie
omgekeerd.

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
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zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

Size

Deze eigenschap bepaald de afmetingen van de control.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.10 Elektrische schakelaar - control
De elektrische schakelaar - control kan gebruikt worden in elektrische schema's van installaties om aan te geven wat
de stand is van bepaalde schakelaars. U kunt een kleur toewijzen aan zowel de normale (aan) stand als wel een
andere kleur aan de (uit) stand. Deze functie kan omgekeerd worden door de eigenschap "OnIsOk" te activeren.
Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:

In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

AlarmColor

Deze eigenschap bepaald de kleur wanneer deze in de
alarm toestand is.
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AngleClosed

Deze eigenschap bepaald de hoek wanneer deze in gesloten
toestand is.

AngleOpen

Deze eigenschap bepaald de hoek wanneer deze in open
toestand is.

DataSource

Met deze eigenschap kunt u aangeven wat de waarde
voor de control dient te zijn.

DefaultColor

Deze eigenschap bepaald de kleur wanneer de control in
normaal toestand is.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

IsOpen

Deze eigenschap bepaald of de control in open of gesloten
toestand start.

OnIsOk

Als standaard wordt elke waarde groter dan 0,
geïnterpreteerd als buiten de grenswaarde en andersom.
Wanneer deze eigenschap geactiveerd word, is deze functie
omgekeerd.

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

Size

Deze eigenschap bepaald de afmetingen van de control.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.11 Tekstelement - control
De tekstelement - control wordt gebruikt om een tekst in het SCADA scherm te zetten.
Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:
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In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

DefaultColor

Deze eigenschap bepaald de kleur.

FontName

Deze eigenschap bepaald het font.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.
Het font zal hierbij niet veranderen.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

Text

Deze eigenschap bepaald de weergegeven tekst.

TextSize

Deze eigenschap bepaald de grootte van het font.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen. Hierbij zal het font niet veranderen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.3.12 Tuimelschakelaar - control
Deze functie word op dit moment niet ondersteund.

5.4.3.13 Waarden display - control
De waarden display - control laat een gemeten waarde zien in SCADA inclusief de meeteenheid zoals deze in het
betreffende kanaal is gedefinieerd. De weergave kan gedaan worden in ieder font en afmetingen die u wenst.

Als standaard ziet de control er als volgt uit:

Document versie: 2016.27.1 © 2016 All Rights Reserved.

SmartCollect Handleiding | 73

Onderstaand ziet u een screenshot van de eigenschappen van dit control:

In onderstaande tabel worden de eigenschappen verklaart:
Eigenschap

Omschrijving

AlarmColor

Deze eigenschap bepaald de voorgrond kleur die gebruikt
word wanneer er een grenswaarde word onder- of
overschreden.

Angle

Deze eigenschap veranderd de hoek waaronder deze
control geplaatst word.

BackgroundColor

Met deze eigenschap kunt u de kleur van de achtergrond
veranderen.

DataSource

Met deze eigenschap kunt u aangeven van welk meetkanaal
u de waarden wilt weergeven.

DefaultColor

Deze eigenschap bepaald de voorgrondkleur.

FontName

Deze eigenschap bepaald het type font.

Height

Met deze eigenschap bepaald u de hoogte van de control.
Het font zal hierbij niet veranderen.

Id

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID weergeeft waarmee
dit control in de database is opgeslagen.

LowerLimit

Wanneer de weergegeven waarde van de control onder de
waarde van deze eigenschap komt, zal de voorgrondkleur
veranderen naar de alarmkleur.

NumberOfDecimals

Deze eigenschap bepaald het aantal decimalen.
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Eigenschap

Omschrijving

RefreshInterval

Deze eigenschap bepaald wat het tijdsinterval is waarmee
de gegevens uit de database gehaald worden en hier
worden weergegeven. Standaard staat deze waarde op 5
seconde. Het heeft echter geen zin om de waarde sneller te
zetten dan waarmee het betreffende meetkanaal
oorspronkelijk van het meetinstrument gevraagd wordt. Dit
resulteert alleen in de zelfde waarden zolang het
meetinstrument niet weer wordt uitgelezen.

ScreenId

Een alleen-lezen eigenschap dat het ID van het scherm
geeft waar dit control bij hoort.

TextSize

Deze eigenschap bepaald de grootte van het font.

UpperLimit

Wanneer de weergegeven waarde van de control boven de
waarde van deze eigenschap komt, zal de voorgrondkleur
veranderen naar de alarmkleur.

Width

Met deze eigenschap kunt u de breedte van het control
instellen.

XPos

Met deze eigenschap kunt u de x positie van de control
instellen.

YPos

Met deze eigenschap kunt u de y positie van de control
instellen.

5.4.4 SCADA lijstweergave
Wanneer u navigeert naar SCADA-->Grafieken--->Lijst komt u in de lijstweergave van SCADA. In dit scherm kunt een
selectie maken van ieder instrument en kanaal zoals deze onder "Overzicht" gedefinieerd zijn en deze binnen een aan te
geven tijdsinterval bekijken.
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Aan de linkerzijde van het scherm ziet u een dropdown box waar opgeslagen selecties worden weergegeven en in de lijst
wordt de actuele selectie weergegeven. Het scherm begint altijd met de "<..>" selectie en een lege lijst voor de actuele
selectie.
Om deze functie te gaan gebruiken, moet u eerst via de dropdown lijst kanalen van meetinstrumenten selecteren. Om dit te
doen klikt u op "Toevoegen" en u krijgt een lijst te zien zoals hieronder word weergegeven:
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Vervolgens klikt u op welk kanaal wat u aan deze selectie wilt toevoegen en op "OK" om de selectie definitief te maken.
Vervolgens ziet u deze selectie weergegeven in de lijst.
Vervolgens selecteert u het tijdsinterval waarbinnen u de gegevens wilt inzien en de data wordt uit de database gelezen. U
kunt dan op "Automatisch verversen" klikken om de lijst automatisch te laten aanvullen met meetwaarden die op dit moment
gelezen worden vanuit de meetinstrumenten.

Export data naar Excel
U kunt de lijst met meetgegevens die na de vorige stappen heeft gekregen naar Excel exporteren (zolang deze niet groter is
dan 65536 rijen), door naar de rechter menubalk te gaan en te klikken op "Export".

Selecties opslaan en verwijderen
U kunt de selectie die u zojuist gemaakt heeft ook opslaan om deze op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken. Wanneer
u "Selectie opslaan" in de rechter menubalk selecteert, krijgt u een pop-up scherm te zien waar u een naam voor deze
selectie kunt ingeven en klik vervolgens op "OK". De selectie wordt nu in de database opgeslagen voor later gebruikt.
Wanneer u deze selectie later wilt gebruiken, selecteert u in de rechter taakbalk "Opgeslagen selecties" en klik op de selectie
die u wenst. Vervolgens wordt het scherm weer gevuld met de betreffende meetwaarden.
Wanneer u een selectie wilt aanpassen, selecteer dan eenvoudig de selectie zoals hierboven beschreven, doe de gewenste
modificatie en kies vervolgens "Selectie opslaan". Het pop-up scherm wat daarna komt bevat al de naam van de huidige
selectie, klik daarna vervolgens op "OK". Wanneer u een modificatie doet maar deze niet op slaat en direct naar een ander
scherm gaat, zullen de wijzigingen niet meer actief zijn.

Hieronder ziet u een screenshot van de opties die u in dit scherm heeft:
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Met de optie "Selectie verwijderen" wordt de actueel gekozen selectie verwijderd uit de database.

5.4.5 SCADA grafiekweergave
Wanneer u navigeert naar SCADA-->Grafieken--->Grafiek komt u in de grafiekweergave van SCADA. In dit scherm kunt een
selectie maken van ieder instrument en kanaal zoals deze onder "Overzicht" gedefinieerd zijn en deze binnen een aan te
geven tijdsinterval bekijken.
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Aan de linkerzijde van het scherm ziet u een dropdown box waar opgeslagen selecties worden weergegeven en in de lijst
wordt de actuele selectie weergegeven. Het scherm begint altijd met de "<..>" selectie en een lege lijst voor de actuele
selectie.
Om deze functie te gaan gebruiken, moet u eerst via de dropdown lijst kanalen van meetinstrumenten selecteren. Om dit te
doen klikt u op "Toevoegen" en u krijgt een grafiek te zien zoals hieronder word weergegeven:

Vervolgens klikt u op ieder kanaal wat u aan deze selectie wilt toevoegen en verlaat dit scherm door op "OK' te klikken. De
gekozen kanalen zijn dan aan de lijst toegevoegt.
Vervolgens selecteert u het tijdsinterval waarbinnen u de gegevens wilt inzien en de data wordt uit de database gelezen. U
kunt dan op "Automatisch verversen" klikken om de grafiek automatisch te laten aanvullen met meetwaarden die op dit
moment gelezen worden vanuit de meetinstrumenten.

Selecties opslaan en verwijderen
U kunt de selectie die u zojuist gemaakt heeft ook opslaan om deze op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken. Wanneer
u "Selectie opslaan" in de rechter menubalk selecteert, krijgt u een pop-up scherm te zien waar u een naam voor deze
selectie kunt ingeven en klik vervolgens op "OK". De selectie wordt nu in de database opgeslagen voor later gebruikt.
Wanneer u deze selectie later wilt gebruiken, selecteert u in de rechter taakbalk "Opgeslagen selecties" en klik op de selectie
die u wenst. Vervolgens wordt het scherm weer gevuld met de betreffende meetwaarden.
Wanneer u een selectie wilt aanpassen, selecteer dan eenvoudig de selectie zoals hierboven beschreven, doe de gewenste
modificatie en kies vervolgens "Selectie opslaan". Het pop-up scherm wat daarna komt bevat al de naam van de huidige
selectie, klik daarna vervolgens op "OK". Wanneer u een modificatie doet maar deze niet op slaat en direct naar een ander
scherm gaat, zullen de wijzigingen niet meer actief zijn.

Hieronder ziet u een screenshot van de opties die u in dit scherm heeft:
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Met de optie "Selectie verwijderen" wordt de actueel gekozen selectie verwijderd uit de database.

5.5

Tools
Met het menu "Tools" kunt u:
Starten, stoppen en herstarten van de SmartCollect Service (Section 5.5.1)
De log lijsten bekijken (Section 5.5.3)
Bekijken en verwijderen van ingestelde taken (Section 5.5.4)

5.5.1 Services
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In dit scherm kunt de SmartCollect services starten, stoppen en herstarten. Voordat u deze functionaliteit kunt gebruiken, stel
zeker dat de parameter "SmartCollectServer" de juiste hostnaam bevat en dat u de benodigde rechten heeft om systeem
services te mogen bedienen lokaal of remote. Wanneer u Windows 8, 2012 of hoger gebruikt, is het noodzakelijk om de
applicatie als een administrator uit te voeren.
U kunt ook uw eigen snelkoppeling maken, daarna stelt in de eigenschappen van deze koppeling in onder "Advanced" kunt u
instellen dat deze applicatie als administrator uitgevoerd dient te worden.

5.5.2 Acties
Een actie is een of meerdere commando's die uitgevoerd worden als de actie wordt aangeroepen. U kunt een actie aanroepen
door deze te koppelen aan een alarm of door in Scada een drukknop of een tuimelschakelaar aan een Scada scherm toe te
voegen en deze te koppelen aan een actie. In dat geval zal de aan de knop gekoppelde actie (bestaande uit een of meerdere
commando's) uitgevoerd worden als de gebruiker er op klikt.
Op dit moment worden de volgende commando's, of actieregels zoals ze in SmartCollect genoemd worden, ondersteund:
- Versturen van een email
- Schrijven van een Modbus TCP register
- Schrijven van een Modbus RTU register

Om een actie aan te maken of bij te werken gaat u naar het "Tools" menu en dan kiest u "Acties" een het onderstaande
scherm wordt gestart.
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Aan de linkerkant van het schemr ziet u alle reeds aanwezige acties (5 in dit geval) en aan de rechterkant ziet u een tab voor
elk type actieregel dat ondersteund wordt. In bovenstaande schermafdruk is nu de actie "CH_OUTP_4" geselecteerd en deze
actie heeft een regel voor een Modbus TCP en een regel voor een Modbus RTU commando. De Modbus TCP regel worden
getoond en als deze wordt uitgevoerd wordt de waarde 1 geschreven naar coil 151 van het device met de hostnaam "linax".
U kunt zoveel regels aanmaken voor een actie als u wilt. Ze zullen allemaal uitgevoerd worden als de actie wordt
aangeroepen.
Als u een actie invoert, zult u alle voor de communicatie noodzakelijke settings moeten invoeren, u kunt niet een device wat
reeds is vastgelegd bij "Overzicht" selecteren. De reden hiervan is dat het mogelijk moet zijn om waarden naar registers te
schrijven van devices die niet mee doen in het normale collectie proces. Bijvoorbeeld als het stroomverbruik te hoog wordt
wilt u misschien een airco uitschakelen en deze zal normaal geen onderdeel zijn van het collectie proces. Of misschien wilt u
onder bepaalde omstandigheden een generator kunnen in- en uitschakelen. Er zijn vele situaties te bedenken waarbij u
andere devices wilt aansturen dan degene die bij "Overzicht" zijn vastgelegd.

5.5.3 Logging
In dit scherm wordt alle informatie omtrent SmartCollect opgeslagen.
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5.5.4 Taak beheer
Het "Job beheer" scherm kan gebruikt worden om taken die u niet meer nodig heeft te verwijderen of die nog niet verlopen
zijn maar toch verwijderd dienen te worden.
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Om een taak te verwijderen, selecteer de taak en klik op "Verwijderen".

5.6

Instellingen
Met het "Instellingen" menu kunt u:
Onderhoud aan de configuratie/parameters van SmartCollect doorvoeren (Section 5.6.1)
Onderhoud aan de seriële poorten (Section 5.6.2)
Bekijken, deactiveren en activeren van licenties (Section 5.6.3)

5.6.1 Parameters
Met het configuratiescherm kunt u alle service-parameters instellen. Hieronder vind u een tabel met de verklaring van alle
onderdelen.
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Parameter

Omschrijving

Standaard waarde

ControllerInterval

Deze parameter bepaald de interval waarbinnen
gecontroleerd word of alle instrumenten nog steeds
waarden leveren, of er actie ondernomen moet
worden of dat er een herstelactie gestart moet
worden.

5000 ms

DebugMode

Niet in gebruik.

False

DoAutoRecovery

Deze parameter bepaald of data die om welke reden
ook niet uitgelezen is, automatisch hersteld moet
worden (alleen bij SmartControl).

False

EmailFromAddress

Het email adres welke verschijnt als SmartCollect
een email verzonden heeft.

smartcollect@yourdomain.com

EmailToAddress

Het email adres waar de mails van SmartCollect heen
gestuurd moeten worden.

administrator@yourdomain.com

LogDirectory

De directory waar de mogelijke log-bestanden
opgeslagen worden. Normaal gesproken worden deze
bestanden in de database opgeslagen.

C:\SmartCollect\Log

LogLevel

Deze parameter bepaald op welk niveau de
meldingen in het logbestand moeten worden
opgeslagen. De volgende parameters zijn mogelijk:

4

1 - Alleen kritieke meldingen
2 - Tevens fouten
4 - Tevens waarschuwingen
7 - Alle fouten en waarschuwingen
9 - Debugging
MailLevel

Deze parameter bepaald op welk niveau een melding
moet worden gemaild, 0 betekent dat er geen mails
verzonden worden.

1
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Parameter

Omschrijving

Standaard waarde

MaxPending

Deze parameter bepaald hoeveel waarden in een
cache geheugen moeten worden gehouden alvorens
deze in de database worden opgeslagen. Dit wordt
ook beïnvloed door de interval van de controller
omdat na het verstrijken van de controller-interval
de gegevens ook naar de database worden
geschreven.

10

RaiseToFatalThreshold

Wanneer en bron/instrument geen data meer levert,
wordt de thread welke daarvoor zorgt, herstart. Dit
wordt een aantal malen herhaald, tot het probleem is
opgelost. Elke herstart genereert een melding
van niveau 2. Deze parameter bepaald na hoeveel
pogingen deze meldingen opgeschaald moeten
worden naar niveau 1 (kritieke fout).

5

RecoverInterval

Als een instrument geen data meer levert, wordt met
deze parameter bepaald na hoeveel keer het leesinterval (ReadInterval) een planning maakt voor
het herstellen van de gemiste data, op een later
tijdstip om de database compleet te maken. LET OP:
zet deze parameter niet te laag, want dat resulteert
in een te groot aantal herstel acties. De richtlijn zou
ongeveer 15 maal het lees-interval moeten zijn.

15

RecoverTime

Het uur waarop SmartCollect de nodige herstel acties
moet gaan uitvoeren.

22

ReportSubscriptionMessage

De tekst die bijgaand in een mail gaat die
SmartCollect verstuurd.

Good day, I hereby send you a report
you subcribed to.

ReportSubscriptionSubject

Het onderwerp in de email's die SmartCollect
verstuurd.

Report subscription delivery

RestartInterval

In de tijd waarin een instrument geen data meer
levert, bepaald deze parameter na hoeveel keer de
controller-interval, de thread moet worden herstart.
Een waarde van 25 bij een controller-interval van
10000 zal resulteren in een herstart elke 250
seconden.

25

ServerTag

Niet in gebruik

SC001

SmartCollectServer

Server waar de SmartCollect-service loopt.

localhost

OPMERKING: De standaard waarde voor deze
parameter is "localhost". Het is belangrijk om deze
waarde te veranderen in de juiste hostnaam van de
enige server waar de service loopt. Dit is met name
het geval als er meerdere clients worden toegepast.
Het zou anders mogelijk zijn om de service ook op
een lokale PC te laten lopen, wat conflicten
veroorzaakt.
SmtpPort

De SMTP poort welke gebruikt wordt voor het
verzenden van email's.

SmtpPassword

Het paswoord voor authenticatie bij de SMTP server.

SmtpUser

De gebruikersnaam welke gebruikt moet worden bij
de SMTP server.

SmtpServer

De hostnaam of IP adres van de SMTP server welke
gebruikt wordt voor het verzenden van email's.

25

192.168.1.1

5.6.2 Seriële poorten
In dit scherm kunt u de seriële poorten configureren op de server waar de SmartCollect service loopt.
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De instellingen van de seriële poorten moeten het zelfde zijn als de instellingen die gebruikt worden bij de uit te lezen
instrumenten die via een seriële poort worden benaderd. Dat betekent ook dat alle instrumenten op deze seriële poort de
zelfde instellingen moeten hebben.

5.6.3 Licenties
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In dit scherm kunt u licenties activeren, de status bekijken en licenties deactiveren. Voor het activeren van licenties, kijk AUB
in het hoofdstuk Licenties activeren (Section 4.2). Voor het bekijken van uw licentie, klikt u op "Toon client/server licentie
informatie" en vervolgens wordt onderstaand scherm getoond.
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Dit scherm toont alle informatie omtrent uw licentie (in dit geval de client licentie), zoals de naam van de gelicenseerde,
wanneer de licentie is geactiveerd en welke modules de licentie bevat.
Naast deze informatie, kunt u ook uw licentie deactiveren in dit scherm. Dit is nodig wanneer u de applicatie wilt verhuizen
naar een andere PC. Wanneer de licentie wordt gedeactiveerd, word de activering compleet ongedaan gemaakt en met de
origineel ontvangen licentiecode kunt u op de andere/nieuwe PC de software weer activeren. LET OP: De software op uw oude
PC is dan niet meer actief.
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6

SmartCollect Configurator
Wanneer SmartCollect is geïnstalleerd, is er ook en kleine tool, de "SmartCollect Configurator" mee geïnstalleerd.
Met deze tool kunt u de configuratiebestanden beïnvloeden van de separate onderdelen van SmartCollect. Er zijn 4
tabs voor deze separate onderdelen.

De database instellingen
De client instellingen
De service instellingen
De scheduler instellingen
De Runtime instellingen

De database instellingen
Op deze tab doet u de database-instellingen welke door de applicatie gebruikt wordt.

Wanneer SmartCollect voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, wordt standaard, de database ingesteld om een
lokale Microsoft SQL Express database te gebruiken en de naam wordt standaard ingesteld op "SmartCollectDb".
Wanneer Microsoft SQL Express niet lokaal geïnstalleerd is moet u de naam ingeven van de database die dan wel
gebruikt wordt.
Welk type authenticatie gebruikt dient te worden, is afhankelijk van het feit of er een lokale database gebruikt wordt
en van de voorkeuren die ingesteld zijn op de database door de database administrator, dus neem hierover AUB
contact met hem/haar op. De account die gebruikt moet gaan worden heeft rechten nodig om een database met
tabellen aan te maken.
Wanneer u in het keuzemenu kijkt, zult u zien dat er nog geen database is aangemaakt van SmartCollect. Dit is
omdat de database wordt aangemaakt op het moment dat SmartCollect voor de eerste keer wordt gestart en bij een
nieuwe installatie is dat op dit moment nog niet het geval. U kunt voor de database elke gewenste naam nemen,
zolang u geen speciale karakters gebruikt of spaties. De eerste keer dat de applicatie gestart wordt, wordt een
database met die ingegeven naam aangemaakt.

De knop "Test connectie" zal natuurlijk pas werken als de database is aangemaakt.

De client instellingen
Op deze tab vind u alle instellingen ten behoeve van de client.
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Het veld "License file" geeft de naam van het bestand weer waard de licentiegegevens van de client in staan. U kunt
eventueel een pad ingeven voor deze bestandsnaam zodat deze op de door u gekozen plaats wordt weggeschreven.
Normaal staat deze in de directory "Camille Bauer AG\SmartCollect" in uw ProgramData directory.
Bij de keuzelijst "Language" kunt u een taal forceren. Standaard staat deze op default wat betekend dat de software
de taal van Windows zal volgen indien deze beschikbaar is binnen SmartCollect, anders is de standaard taal Engels.
U kunt echter de applicatie in een andere taal zetten door een andere taal uit het keuzemenu te kiezen.
Het veranderen van de taal heeft geen invloed op hoe de database de gegevens wegschrijft. Dit wordt bepaald
door de regionale instellingen van Windows. Dit betekend dat wanneer de service bijvoorbeeld loopt op een
Windows versie die ingesteld is als United States, de client PC op dezelfde regionale instellingen moet
staan. Alleen het omzetten van de taal naar Engels is daarbij niet voldoende. Als de client op een PC loopt met
Nederlandse instellingen (komma en punt zijn tegengesteld aan de Amerikaanse), zal de client de komma niet
interpreteren als een scheidingskarakter. Als de database een getal van bijvoorbeeld 122.55 laat zien zal de
Nederlandse PC dit interpreteren als 12255 omdat het de bewuste punt niet herkent als een
scheidingskarakter.
Het keuzevakje "Show data warnings in Scada screens" kan worden gebruikt wanneer in Scada niet gewaarschuwd
moet worden als er geen data van een bepaald instrument meer wordt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn wanneer u deze gebruikt in de ontvangsthal van uw bedrijf.

Het veld "Scheduler server" moet de naam van de host bevatten van de server of de PC waar de SmartCollect
Scheduler is geïnstalleerd. Wij adviseren om de scheduler slechts één keer in uw netwerk op te nemen en alle
installaties naar deze scheduler te laten wijzen. Alhoewel het niet waarschijnlijk is, kan de scheduler op meerdere
plaatsen worden geïnstalleerd als de scheduler te zwaar belast wordt.

De service instellingen
Op deze tab kunt u de twee instellingen voor de service ingeven.
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Het veld "License file" geeft de naam van het bestand weer waard de licentiegegevens van de service in staan. U
kunt eventueel een pad ingeven voor deze bestandsnaam zodat deze op de door u gekozen plaats wordt
weggeschreven. Normaal staat deze in de directory "Camille Bauer AG\SmartCollect" in uw ProgramData directory.
Bij de keuzelijst "Language" kunt u een taal forceren. Standaard staat deze op default wat betekend dat de software
de taal van Windows zal volgen indien deze beschikbaar is binnen SmartCollect, anders is de standaard taal Engels.
U kunt echter de applicatie in een andere taal zetten door een andere taal uit het keuzemenu te kiezen.
Het veranderen van de taal heeft geen invloed op hoe de database de gegevens wegschrijft. Dit wordt bepaald
door de regionale instellingen van Windows. Dit betekend dat wanneer de service bijvoorbeeld loopt op een
Windows versie die ingesteld is als United States, de client PC op dezelfde regionale instellingen moet
staan. Alleen het omzetten van de taal naar Engels is daarbij niet voldoende. Als de client op een PC loopt met
Nederlandse instellingen (Komma en punt zijn tegengesteld aan de Amerikaanse), zal de client de komma niet
interpreteren als een scheidingskarakter. Als de database een getal van bijvoorbeeld 122.55 laat zien zal de
Nederlandse PC dit interpreteren als 12255 omdat het de punt niet herkent als een scheidingskarakter.

De scheduler instellingen
De tab scheduler instellingen bevat slechts één instelling om de taal in te stellen (zie opmerkingen bij client en
service instellingen).
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SmartCollect service
Na de installatie van SmartCollect kunt u de services vinden in de lijst van alle Windows services.

Standaard worden de services geïnstalleerd met het opstarttype "Handmatig"en met account "Local system". Beide wilt u
waarschijnlijk veranderen, kijk daarvoor in het hoofdstuk "Beveiliging". Het beste is om deze te veranderen naar het
opstarttype "Automatisch" nadat de database is aangelegd door de applicatie, zie voor meer informatie "Configuratie" .
Wanneer het opstarttype is veranderd naar "Automatisch" zal het inlezen van de data automatisch weer beginnen. Indien
gewenst kunt u onder “System recovery” aangeven wat er dient te gebeuren als de service om welke reden dan ook gestopt
is nadat er een fout is opgetreden.

7.1

Service beveiliging
Standaard is de identiteit voor de service "Local System" maar u kunt dit veranderen naar een andere account. De
identiteit die gebruikt wordt om de service te starten wordt bepaald door de instellingen op de database en de OPC
server.
Database beveiliging
We raden u aan om de geïntegreerde beveiliging te gebruiken in de database software. U moet dan deze
identiteit welke de service moet starten de betreffende rechten geven op de SmartCollect database. Om deze
beveiliging in te stellen verwijzen wij u naar de handleiding van de betreffende database software.
OPC beveiliging
Één van de dingen die fout kunnen gaan wanneer er een OPC gebaseerde communicatie ingesteld wordt, is de
beveiliging daarvan. Voor de communicatie met de OPC server door het account dat gebruikt wordt om de service te
starten moet de rechten hebben om de OPC service te benaderen. De beveiliging van de OPC server wordt gedaan
door de applicatie "Component Services" welke u kunt vinden onder "Administrative tools". In deze applicatie gaat u
naar "Component Services" --> "Deze computer" --> "DCOM Configuratie", dan klikt u met rechts op de OPC server
in de lijst en kiest u "Eigenschappen". Hieronder ziet u een voorbeeld van de eigenschappen van een GMC
Smartcontrol OPC Server.
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Op de tab "Beveiliging" kunt u de instellingen veranderen. Standaard geeft de GMC SmartContyrol OPC server
"Iedereen" alle rechten op deze service en waarschijnlijk wilt u dit enigszins inperken. Voor meer informatie
verwijzen wij naar het handboek van de SmartControl OPC.
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8

SmartCollect Scada Runtime Client
De SmartCollect Scada Runtime versie is een kleine applicatie die gebruikt kan worden om SCADA schermen te bekijken
die gemaakt zijn met de designer.
Het is tevens mogelijk om lijsten en grafieken te bekijken. Ook kan er een export gemaakt worden van elke combinatie van
kanalen omdat de beschikbare functies verder exact gelijk zijn aan die van de normale SCADA client, die hier verder niet
besproken wordt.
De SCADA Runtime kan op drie manieren geconfigureerd worden:
1. Als een client applicatie.
2. Als een client met een in te stellen startscherm.
3. Als een onbewaakte, op zichzelf staande client.
Welke modus u wilt gaan gebruiken, kunnen we instellen met de SmartCollect Configurator, welke hier (Section 6) wordt
uitgelegd.

1. Als een client applicatie
In deze modus kan de gebruiker alle ontworpen SCADA schermen, lijsten en grafieken bekijken via de taakbalk aan de
linkerzijde. Wanneer de applicatie opgestart wordt, zal het als volgt uit zien:

2. Als een client met een in te stellen startscherm
In deze modus wordt de linker menubalk verborgen en een instelbaar startscherm wordt als eerste getoond. Omdat dit
scherm natuurlijk van alles kan zijn ziet u hieronder een voorbeeld van hoe dit zou kunnen zijn:
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Omdat het SCADA scherm volledig functioneel is, kan de gebruiker met het aangebrachte navigatiesysteem navigeren naar
alle SCADA schermen.

3. Als een onbewaakte, op zichzelf staande client
In deze modus kunnen een aantal in te stellen schermen getoond worden, die met een instelbaar interval na elkaar zullen
verschijnen. De client zal starten in de "Full screen" modus, waarbij de Windows taakbalk verborgen zal zijn en er ook geen
Windows scherm zichtbaar zal zijn. Deze modus is bedoeld om bijvoorbeeld in de lobby van uw bedrijf, verschillende
schermen na elkaar te tonen.
Omdat deze modus geen taakbalk en geen rood kruisje in de Window heeft, kunt u de applicatie sluiten met de "ESC"
toets.
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SmartCollect Jobs
Het programma SmartCollect.Jobs.exe is een command-line tool dat gebruikt kan worden voor een aantal
onderhoudstaken op de database van SmartCollect. Dit zijn de volgende taken:
Data migreren van RecordedValues naar history table (met of zonder teller)
Verwijderen van data van de RecordedValuesHistory tabel
Verwijderen data van de LogItems tabel
U kunt deze taken natuurlijk ook uitvoeren direct in de SQL Management Studio, maar het grote voordeel van
deze oplossing is dat het proces gestart wordt met een lage prioriteit. Daarmee krijgt dit proces geen voorrang
boven de normale processen van SmartCollect. De duur van het proces zal daarmee langer zijn, maar het
voordeel is dat deze niet interfereert met de data collectie.

De volgende argumenten worden ondersteund:
Verkort
argument

Lang
argument

Omschrijving

-a

--action

De actie die gedaan moet worden, dit kan zijn:
MoveRecordedValuesToHistory
MoveRecordedValuesToHistoryWithCounter
DeleteRecordedValuesHistory
DeleteOldLogging

-o

-olderThanDays

Dit bepaald hoe oud een opgeslagen waarde of een logging voordat deze wordt
verwijderd.

De uitvoer van een taak kan gedaan worden vanuit de command-line, door één van de volgende commando's in te
geven (LET OP: Op een 32 bits machine kan het aangegeven pad afwijken) :
C:\Program Files (x86)\Camille Bauer AG\SmartCollect 2013\SmartCollect.Jobs.exe -a CleanupRecordedValues
C:\Program Files (x86)\Camille Bauer AG\SmartCollect 2013\SmartCollect.Jobs.exe -a
CleanupRecordedValuesWithCounter
C:\Program Files (x86)\Camille Bauer AG\SmartCollect 2013\SmartCollect.Jobs.exe -a MoveRecordedValuesOnly
C:\Program Files (x86)\Camille Bauer AG\SmartCollect 2013\SmartCollect.Jobs.exe -a DeleteOldLogging -o 60
Deze taken kunnen gepland worden met de Windows scheduler.
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Problemen oplossen
Dit hoofdstuk bespreekt de meldingen die uit SmartCollect kunnen komen, met en beschrijving hoe dit op te lossen.
Dit hoofdstuk zal continu worden bewerkt omdat gebruikers hun ervaringen met ons delen en wij daar bij problemen
een oplossing voor zullen bieden. Ook u kunt ons helpen door problemen altijd aan ons te melden zodat wij hier actie
op kunnen ondernemen en deze oplossingen beschikbaar zullen zijn voor iedereen.
Problemen:
Melding "Underlying provider failed..." (Section 10.1)
Starten van de service geeft een foutmelding (Section 10.2)
Modbus.SlaveException (Section 10.3)

10.1 UnderlyingProviderFailed
Wanneer u de melding krijgt : "The underlying provider failed on open", kan de applicatie geen contact vinden met
de database zoals deze in de configuratiefile is aangegeven. Dit kan meerdere oorzaken hebben:
De database in de configuratie is niet correct
De database is niet aangelegd omdat de optie RecreateDatabaseOnChange op "False" staat
De database server is niet actief

10.2 ServiceStartFails
wanneer u een foutmelding krijgt die meld dat de service is gestart en gestopt, geeft de event log u de juiste en
volledige foutmelding.

In de event log ziet het er zo uit:
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In dit geval is er een probleem met de licentie. De melding zegt dat het maximum aantal dagen voor gebruik is
overschreden, wat betekend dat de evaluatielicentie die hier gebruikt is, langer dan 30 dagen geleden is
geïnstalleerd. Als u wel een geldige licentie heeft kan de melding 2 dingen betekenen:
De licentiefile zoals deze in de configuratie staat is niet correct.
De account die gebruikt wordt om de service te starten heeft niet de rechten om de licentiefile te lezen.

10.3 ModbusSlaveException
De foutmelding kan veroorzaakt worden door een foutieve coil of holding register van het kanaal.

Could not read data: Exception of type 'Modbus.SlaveException' was thrown.
Function Code: 131 Exception Code: 7 - Unknown slave exception code.

10.4 Gebruik SmartCollectTrace
Om problemen binnen SmartCollect te onderzoeken die niet in de normale logging te zien zijn, is het mogelijk om
een "Tracing" aan te zetten die de meldingen binnen SmartCollect op slaat. Om de collectie van meldingen aan te
zetten, moet u een systeem variabele toevoegen met de naam "SMARTCOLLECT_TRACE". Om dit te doen gaat u
naar "Advanced system settings" en voeg deze variabele toe en zet de waarde op "True".
Nadat dit is ingeschakeld, heeft u een separate tool nodig om deze meldingen te kunnen bekijken. Er zijn meerdere
tools beschikbaar en één van deze is de Microsoft's Sysinternal DebugView tool. U kunt deze op onderstaande link
downloaden:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx

Na het opstarten van debugview hoeft u alleen de service van SmartCollect te herstarten en de meldingen
verschijnen in debugview. Misschien is deze informatie wat vergaand, maar u kunt deze ten alle tijden aan ons
voorleggen, waarbij dit zeer behulpzaam kan zijn bij het lokaliseren van fouten.
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10.5 ServicesAccessDenied
Wanneer u de services van SmartCollect tracht te starten, stoppen of herstarten en u krijgt een melding "Access
denied" , betekent dit dat uw account niet de rechten heeft die nodig zijn om dit te doen. Daarom blokkeert Windows
deze functie op dit moment bij u.
De twee belangrijkste zaken die nu kunt controleren zijn:

1. Heeft u administrator rechten op de server waar de SmartCollect Service loopt?
2. Is User Account Control (UAC) uitgeschakeld op de PC waar de SmartCollect client op draait?

Beiden zullen de toegang tot de services blokkeren.
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