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Podpora protokolu OPC UA

Co je nového v InTouch



 InTouch Runtime může být nově provozován jako OPC UA Server
 Není zapotřebí žádný OI server

 Je možno nastavit
 Číslo portu

 Úroveň zabezpečení 

 Přístup pro nepřihlášeného uživatele

 Právo zápisu pro přihlášeného uživatele

 PRAKTICKÁ UKÁZKA:
 www.youtube.com/watch?v=_DwN6c1UpQs

Podpora protokolu OPC UA

https://www.youtube.com/watch?v=_DwN6c1UpQs


Co je nového v InTouch

Nové Web Widgets



 InTouch 2020 přišel s možností vkládat HTML5 Widgets do symbolů 
Industrial Graphics (dříve Archestra Graphics) 
 Zároveň přinesl první HTML5 Widget od AVEVA – Carousel

 V InTouch 2020 R2 přibyly dva nové HTML5 Widgety od AVEVA:
 Web Browser – webový prohlížeč založený na jádru Google Chromium

 QR Code Scanner – čtečka QR kódů
Může být využita např. na přenosných zařízeních vybavených fotoaparátem (mobilní telefony) pro 

rychlé zobrazení příslušného okna InTouch s informacemi o konkrétním výrobním zařízení, kde je 
umístěn přečtený QR kód

 Do aplikací InTouch lze vkládat i HTML5 Widgety vlastní nebo od třetích 
stran

Nové Web Widgets



Co je nového v InTouch

Propojení s AVEVA Connect



 Nadále je rozšiřována provázanost mezi InTouch a službou AVEVA Connect
 Už dříve: možnost nahrát symboly Industrial Graphics do cloudového úložiště a sdílet 

je mezi aplikacemi či vývojáři

 Aplikaci InTouch je nově možné nahrát do úložiště služby AVEVA Connect
 Provádí se v Application Manageru

 Další vylepšení výkonu a zabezpečení při přístupu k AVEVA Connect

Propojení s AVEVA Connect
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Přístup pro nepřihlášeného uživatele

Co je nového v InTouch Web



 Připojení k InTouch Web je možné bez nutnosti přihlášení uživatele

 Umožňuje snadný přístup k vlastní webové stránce, do které je vložen 
symbol Industrial Graphics z InTouch Web
 Symbol Industrial Graphics přístupný přes InTouch Web je možné vložit do vlastní 

webové stránky

 Vyšší pohodlí pro uživatele
 Nižší úroveň bezpečnosti

 Přístup bez přihlášení je možné zakázat

Přístup pro nepřihlášeného uživatele



 Nepřihlášený uživatel nemůže zapisovat hodnoty do proměnných
 Read-only přístup

 PRAKTICKÁ UKÁZKA

Přístup pro nepřihlášeného uživatele



Co je nového v InTouch Web

Vlastní hodnoty Memory proměnných 
pro jednotlivé uživatele



 InTouch Web může používat současně více uživatelů

 Každý uživatel může mít své vlastní hodnoty Memory proměnných InTouch

 U každé proměnné je možno nastavit, zda její hodnota bude společná pro 
všechny nebo zda každý uživatel bude mít vlastní hodnotu

 PRAKTICKÁ UKÁZKA

Vlastní hodnoty Memory proměnných pro jednotlivé uživatele



Co je nového v InTouch Web

Volitelný vzhled webové stránky 
InTouch Web



 Na webové stránce InTouch Web je možno vypnout 
 Záhlaví

 Navigační pruh

 PRAKTICKÁ UKÁZKA

Volitelný vzhled webové stránky InTouch Web



 K InTouch Web se můžeme připojit
 Webovým prohlížečem

 Aplikací AVEVA Mobile Operations

 Aplikace AVEVA Mobile Operations může být 
spuštěna na telefonech s OS
 Android 6.0 a vyšší

 iOS 12.1 a vyšší

 Aplikaci je možno stáhnout na 
 Google Play

 Apple Store

Aplikace AVEVA Mobile Operations



Co je nového v InTouch Web

Podpora SQL Data Grid



 .NET control SQL Data Grid se zobrazuje v InTouch Web
 InTouch Web obecně nepodporuje .NET controls

 Pouze tři .NET controls mohou být použity v InTouch Web:
Alarm Client

Trend Client

SQL Data Grid

 Uvedené .NET controls jsou v InTouch Web nahrazeny prvkem s podobnými, ale 
omezenými možnostmi
Není možné používat vlastnosti a metody původního .NET control

Podpora SQL Data Grid



Co je nového v InTouch Web

Bezpečný přístup z Internetu



 InTouch Web je plně zabezpečen pro 
přístup z Internetu
 Podpora Reverse Proxy serverů třetích stran

 AVEVA Identity Manager – nová součást 
System Platform

 Spolupráce se System Management Server

 Bude podrobně rozebráno v příspěvku 
Pavla Průši AVEVA a zásady kybernetické 
bezpečnosti

Bezpečný přístup z Internetu
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Přepínání jazyka za běhu InTouch Web



 Pokud je aplikace InTouch napsána jako vícejazyčná, je možno v InTouch
Web přepínat jazyky

 Přepínání se provádí pouze prostřednictvím webového rozhraní InTouch
Web
 Skriptová funkce SwitchDisplayLanguage v InTouch Web nepracuje

Přepínání jazyka za běhu InTouch Web



Co je nového v InTouch Web

Zvýšení výkonu a bezpečnosti



 Na první pohled neviditelné, ale důležité vylepšení

Zvýšení výkonu a dostupnosti



Praktická ukázka
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Otázky, odpovědi

Děkuji za pozornost
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