
• Parametr „I/O bytes” to ograniczenie licencyjne liczby bajtów jednocześnie aktualizowanych zmiennych zewnętrznych 
(zmienne wewnętrzne nie są liczone). Licencja 64 I/O bytes pozwala na jednoczesną aktualizację np.: 512 wejść/wyjść dwu-
stanowych lub 32 zmiennych analogowych 16-bitowych (w formacie Word), lub kombinacji 256 wejść/wyjść dwustanowych  
i 16 zmiennych analogowych 16-bitowych etc.

• Licencja Webclient umożliwia internetowy dostęp do animowanych ekranów z funkcją sterowania z poziomu komputerów 
stacjonarnych i urządzeń mobilnych (smartfon, tablet, ultrabook, notebook etc). Grafika jest automatycznie przeskalowywana 
do formatu i rozdzielczości ekranu urządzenia. Nie jest potrzebna instalacja dodatkowego oprogramowania. 

• Pakiet startowy może być w przyszłości rozszerzony na standardowych zasadach.

Nowa wersja systemu wizualizacji SCADA MOVICON 11.4 firmy PROGEA !!!
Teraz z funkcjonalnością Multi-Touch dla ekranów dotykowych  
paneli operatorskich, tabletów i smartfonów!

Pakiety startowe oprogramowania  
SCADA MOVICON 11.4  
w super atrakcyjnych cenach!

• Wygodne przewijanie animowanych ekranów synoptycznych
• Łatwa zmiana skali powiększenia ze zróżnicowaniem obiektów  

wyświetlanych dla różnych skal
• Wygodne przewijanie list alarmów i zestawień raportowych

PAKIETY STARTOWE:

• Movicon PRO SCADA 64 I/O bytes Runtime  
                                             – tylko 990 zł netto!

• Movicon PRO SCADA 64 I/O bytes Runtime + 1 Webclient  
                                             – tylko 1750 zł netto!

Movicon 11.4 PRO SCADA to kompletny system wizualizacji dla aplikacji 
jedno- i wielostanowiskowych z architekturą Klient/Serwer (wbudowane 
funkcje sieciowe i opcjonalny dostęp internetowy WebClient) o potężnej 
funkcjonalności: animowana grafika wektorowa SVG, procesowa baza danych 
czasu rzeczywistego, biblioteka obiektów graficznych Power Templates i driverów 
komunikacyjnych, wielowątkowe środowisko VBA, obiekty ActiveX i OCX, 
funkcje sterowania SoftLogic, alarmy, harmonogramy, wykresy bieżące i archi-
walne, generator raportów, receptury, autentykacja użytkowników i rejestr 
audytorski zgodny z wymaganiami FDA CFR21 Part 11, dynamiczna zmiana 
języka, rozpoznawanie mowy, obsługa kamer IP, obsługa ekranów dotykowych, 
OPC DA Client, OPC XML DA Client, online/remote Debugger, funkcjonalność 
Multi-drivers oraz archiwizacja i raportowanie oparte na zewnętrznej bazie danych.

http://movicon.pl/kontakt/
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