
System 2000 vs andre gængse SCADA systemer



SCADA

Brugerserver

Dataserver

Reporting systemAlarmsystem

Vedligeholdelsessystem

Setpunktsaver

Egne applikationer
Point’n’click kurver, vagtplaner

Spørgsmålene er...
• Giver de mange snitflader og specialapplikationer udfordringer ved  
 opdateringer?
• Hvem tager ansvaret for at alle snitflader fungerer efter opdateringen?
• Kan man få en komplet opdatering til en fast pris?
• Hvor lang tid tager en opdatering? Taler vi timer, dage eller uger?
• Kan du dataopsamle alle tags, eller skal du købe først SCADA tags og  
 derefter database tags?
• Kan du lave rapportering på alle tags?
• Kan alle brugere trække rapporter?

• Eller indkøbes rapporteringsbrugere oveni de almindelige SCADA  
 brugere?
• Kan du altid udvikle på dit system?
• Kan der arbejde mere end en udvikler ad gangen på dit SCADA system?

Sikkerhed 
Hvor tit opdaterer du dit SCADA system? Husk at et system, der ikke er 
opdateret, er mere sårbart overfor IT-kriminelle, hvilket der i forsynings-
branchen har været stor fokus på. Husk også at et styresystem som  
minimum skal holdes opdateret. Derfor er det vigtigt, at dit SCADA også kan 
opdateres.

Ser dit SCADA system sådan ud...?



SCADA
SQL database - alle tags kan dataopsamles 
UBEGRÆNSET. RDP server - ingen software 
installeret på klienter

Point’n’click kurver
Integrerede point’n’click kurver der ingen 
opsætning kræver. Kurver gemmes som 
templates

Rapportering
Integreret rapportering baseret på  
Excel eller SSRS. Alle brugere kan  
tilgå rapporter - samtidigt

Alarmering
Integreret alarmudringning

Vedligeholdelse
Integreret vedligeholdelsessystem med fuld database- 
adgang for vedligehold baseret på kalender, drifttimer, 

starter, pumpede mængder eller andet, fx en kombination

Setpunktserver
Baseret på punktdatabasen

Styringsmodul
For styringer på tværs af 

understationer, der enten ikke 
anvender samme protokol 

eller ikke kan kommunikere 
direkte på netværk

Tilbagestopsmodul
For understationer, som kan kædes  

sammen uanset fabrikat, type, samt protokol

System 2000 leveres altid med en udviklingslicens
Service 2000 har markedets mest attraktive servicekontrakt:
• Alle programmer og tilkøbsmoduler er indeholdt i samme servicekontrakt
• Alt opdateres på én gang
• Opdateringen kan foretages på under én arbejdsdag – med garanti! Derfor er on-site installation af opdateringer altid indeholdt i vores servicekontrakt

...Eller ser det sådan her ud?
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Frontmatec Control Systems dækker over gruppens løsninger inden for MES, industriel IT, SCADA 
og automationsløsninger. 

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