System 2000 - Rapportering

Får du nok ud af alle dine data?
Alle forsyninger samler i dag store mængder data, men de færreste får nok ud af deres data, fordi de ikke
er visualiseret godt nok.
Optimer din forretning med Asset Management - her får du det store overblik gennem visualiseret og
løbende benchmarking. Nu kan System 2000 og AnaMo levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data
frit bruges til fx benchmarking, men kan også indgå i andre systemer. MS Power BI er en smart måde at
efterbehandle og visualisere data. Disse data kan også tilgås via Ipad.
Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Rapporter i SSRS format og i Excel

Andre systemer

Nu kan System 2000 både præsentere rapporter i SSRS

System 2000 kan ligeledes hente historiske data fra

format (Reporting Services fra Microsoft) og Excel.

SQL databasen, såsom time- og døgnværdier, samt
minimums- og maksimumsværdier.

SSRS format
Microsofts rapportmodul (SSRS) tilbyder et komplet
sortiment af værktøjer og tjenester, der kan hjælpe
dig som System 2000 bruger med at oprette, implementere og administrere rapporter til din organisation.
Rapportmodulet indeholder programmeringsmoduler,
der gør det muligt at udvide og tilpasse funktionaliteten
af rapporteringen.
Med SSRS kan du oprette interaktive rapporter i grafiske
tabeller fra multidimentionelle datakilder. Rapporterne
kan omfatte data-visualisering, herunder diagrammer,
kort og minidiagrammer. Kort sagt, mulighederne er
mange.

Excel
Samtidig er det også muligt at præsentere rapporterne i
Excel. Via System 2000 kan du hente data over i Excel,
hvilket giver dig et væld af avancerede rapportfunktioner
kombineret med grafiske illustrationer, såsom kurver.

De nye funktioner medvirker til, at der nu nemt
kan laves ad hoc rapporter i System 2000
manageren. Rapporterne er tilgængelige i System
2000 manageren, men også i webbrowseren på din PC.
SSRS rapporter har en nem 1:1-konvertering til fx Excel,
Word og PDF-formater.
Med Excel i System 2000 er det muligt at opbygge
en rapport, der kan hente og præsentere data fra alle
nødvendige pumpestationer og anlæg.
Herved kan en gennemgang af data gøres hurtig
og effektiv, da operatøren ikke først skal lukke og
åbne rapporten.

og automationsløsninger.
Frontmatec udvikler verdens førende skræddersyede løsninger til automatisering i fødevareindustrien, andre hygiejnefølsomme industrier og forsyningsbranchen. Vi er især kendt for
vores højkvalitetssystemer til hele værdikæden af kødindustrien – fra klassificering af slagtekroppe
slagtelinjer, opskærings- og udbenings-linjer, hygiejne-løsninger og kontrolsystemer til logistik og
pakning.
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