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Úvod
Co je AVEVA System Platform 2020 R2

Novinky v AVEVA System Platform 2020 R2



 AVEVA System Platform (dříve Wonderware System Platform) je serverová 
softwarová platforma s průmyslovými aplikačními službami pro automatizační a 
informační řešení
 SCADA / Geo-SCADA / HMI  

 Průmysl 4.0 / IIoT (Industrial Internet of Things)

 MES (Manufacturing Execution Systems)

 Integruje základní funkčnosti a služby pro sběr dat, jejich zpracování, vizualizaci, 
historizaci a analýzy -> přeměna DAT na INFORMACE 

 Různé druhy klientských aplikací

 Součástí jednotného a škálovatelného řešení – Edge to Enterprise
 Od senzorů a zařízení až po podnikový management

AVEVA System Platform 2020 R2 – pozice produktu





AVEVA Application Server 2020 R2
AVEVA OMI 2020 R2
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Vícenásobné zobrazení stejného grafického symbolu, který obsahuje 
Custom Properties

 Ideální pro přehledová okna

 Mnoho možností zobrazení
 Horizontálně, vertikálně, kombinace řádků a sloupců (tabulkově)

 Výchozí pořadí bez třídění nebo třídění vzestupně / sestupně za běhu aplikace dle 
nastavené společné Custom Property

 Filtrování na maximální počet grafik (např. TOP 3)

 Dynamické přiřazení obsahu a změny konfigurace pomocí skriptu

 Maximum 50 řádků s tříděním, resp. 200 bez třídění

Nová vestavěná OMI aplikace GraphicRepeaterApp



Ukázka konfigurace a runtime zobrazení

 Praktická ukázka

Nová vestavěná OMI aplikace GraphicRepeaterApp - pokračování



 External Content slouží pro zobrazení externího obsahu

HTML soubor

Textový soubor

Obrázek

Video 

Excelovský soubor

atd.

 Nově lze obsah nastavovat 
dynamicky

Např. podle jména objektu

Dynamická změna adresy v objektu External Content



Layout podporuje obrázek na pozadí



 Rozdílné zobrazení oproti výchozímu Layoutu 
dle vybraného objektu v Navigaci
Včetně vestavěných OMI aplikací

(AlarmControl, HistoricalTrendControl aj.)
 Pomocí funkce Link Content lze přidat
Industrial Graphics
Layouty

 Automatické zobrazení přiřazeného 
Layoutu v Panelu výchozího Layoutu 

 Využití v šablonách i instancích
 Praktická ukázka

Layout součástí objektů Application Serveru



 Přepínání grafiky na jiné instance

Není nutné nic měnit v navigaci

Vlastnost OwningObject se automaticky 
zpřístupní po vložení instance 
do Panelu v Layoutu

Možnost dynamicky měnit hodnotu 
OwningObject

Podpora vlastnosti OwningObject v Layoutech



 Flexibilnější přizpůsobení položek v navigaci

Uživatelé patřící do různých rolí se stejnou přístupovou
úrovní mohou mít v navigaci odlišné položky

 Viditelnost položek ve vestavěné navigaci lze zabezpečit dle

Přístupových úrovní (Access Level)
Uživatel vidí položky se stejnou a nižší úrovní přístupu

Uživatelských rolí (Roles) – novinka verze 2020 R2
Položky jsou viditelné pro konkrétní role

 Pro zpřístupnění položky možnost vybrat více rolí
bez ohledu na jejich Access Level

Navigační model na základě rolí



 Nastavení zabezpečení je možné pro

Vlastní položky v navigaci

Nejvyšší úroveň automaticky 
generované navigace
Vnořené položky z modelu 

nastavení dědí

Lze však použít různé menší 
části modelu

Navigační model na základě rolí - pokračování



Galaxy Style Library - připomenutí

 Centrální nastavení vykreslování grafiky
 Quality and Status

 Element Styles

 Format Styles

 Využití v Industrial Graphics
 Element DataStatus

 Vlastnost ElementStyle

 Animace Element Style

 Animace Value Display Analog

 Animace Alarm Border

Vylepšená Galaxy Style Library



 Samostatná položka Galaxy Style Library v konfiguraci vývoj. prostředí IDE

 Více knihoven stylů v jednom projektu
 Vytváření nových knihoven stylů

 Duplikace stávajících knihoven stylů

 Import / export 

 Nastavení výchozího stylu (Default)

 Změny výchozího Style Library se projeví 
za běhu aplikací

InTouch for System Platform

AVEVA OMI

Vylepšená Galaxy Style Library – pokračování 



Klientské aplikace OMI umožňují dynamicky měnit Galaxy Style za běhu

 Každá aplikace může mít individuální nastavení zobrazení grafiky

 Zvolený styl se zachová i při restartu OMI 

 Dva způsoby změny stylu

Výběrem stylu ve vestavěné aplikaci TitleBar

Zápisem do nového atributu CurrentStyle
MyViewApp.Style.CurrentStyle

Vylepšená Galaxy Style Library – pokračování 



 Alias Name jednotlivých instancí objektů

Primárně se používají pro názvy položek ve vestavěné navigaci OMI 

Nyní dostupný také jako ReadOnly atribut

 Atribut .AliasName je využitelný při běhu aplikace

Lze zobrazit v grafických symbolech Industrial Graphic
Využití v InTouch for System Platform a AVEVA OMI

Propojeny s Navigation atributy, které mají ve svých názvech slovo Title

Např. atribut CurrentTitle vrací název Alias Name aktuální položky navigace

Alias Name je nyní také atribut



 Aplikace pro zobrazování mapových podkladů

Podpora mapových podkladů Baidu

Hranice území pro zobrazení v mapě lze lépe nastavovat

Vylepšená vestavěná aplikace MapApp



 HTML5 Widgets lze použít v jednotlivých panelech Layoutu

Využití připravených Widgets
Carousel

Web_Browser

QRCode_Scanner

Import HTML5 Widgets od třetích stran

 Nový Widget QRCode_Scanner

Snímání QR kódů

Zobrazení výsledného textu, příp. zpracování skriptem

Pro zařízení s kamerou (mobil, tablet, notebook)

Zobrazení kontextových informací

Podpora HTML5 Widgets pro AVEVA OMI



 WinPlatform patří mezi základní systémové objekty Application Serveru

Vytvoření jednotného adresního prostoru v Galaxy projektu

Komunikace živých dat mezi jednotlivými uzly projektu

Poskytování alarmů klientským aplikacím

 Optimalizace nutné komunikace mezi objekty WinPlatform na nezbytné 
minimum

Komunikace probíhá pouze mezi uzly, se kterými je nutné komunikovat

Snížení zatížení sítě

Optimalizace komunikace mezi objekty WinPlatform



AVEVA Communication
Drivers 2020 R2
Nejzajímavější novinky
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 AVEVA komunikační drivery jsou nově součástí instalace ASP 2020 R2
Volitelné položky instalátoru ASP

Standards – Gateway, SIM, MQTT, WEBSVC, SNMP
Allen Bradley – ABCIP, ABTCP
General Electric – GESRTP
Modicon – MBTCP
Siemens – SIDIRECT
Omron – OMRONFINS

 Instalátor
„AVEVA Communication Drivers Pack“ 
Následně „Customize Installation“

AVEVA Communication Drivers 2020 R2 – instalace



 Alternativně stažení z portálu globální zákaznické podpory 
AVEVA Knowledge & Support Center 

 Sekce „Communication Drivers“

AVEVA Communication Drivers 2020 R2 - instalace



 Tři nové položky pro diagnostiku komunikace 

System Management Console / Operations Integration Server 
Manager … Diagnostics / Device Groups

Rozšířená diagnostika komunikace v SMC



 Update Actual Time
Aktuální čas potřebný pro dokončení skenovacího cyklu topicu
Ekvivalent k systémové proměnné $Sys$MaxInterval

 Messages per Scan Group
Počet zpráv v každém aktivním topicu
Pro řešení výkonnostních potíží s komunikací

 Time per Message
Průměrná doba zpracování zprávy
Pro řešení problémů s propustností komunikace 

Rozšířená diagnostika komunikace v SMC – tři nové položky



 Nová položka Tag Prefix pro Alias v OPC UA Namespace

Zjednodušení reference adres

Zkrácení dlouhé OPC UA syntaxe 

OI Gateway – Tag Prefix pro OPC UA komunikaci



AVEVA Historian Server 2020 R2 
Nejzajímavější novinky
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Jednoduchá konverze inženýrských jednotek

 Při dotazování dat (bez ohledu na použitý typ klientského nástroje) máte 
nově možnost přepočítávat inženýrské jednotky

 Předdefinovaný katalog inženýrských jednotek a jejich přepočtů
 Do katalogu mohou uživatelé s oprávněním aaAdministrators přidávat další jednotky 

a přepočty v závislosti na konkrétních firemních požadavcích na konverzi

 Novinka je dostupná pro licence typu Enterprise a předplatné

AVEVA Historian Server 2020 R2 – Nejzajímavější novinky



Ukládání alarmů a událostí z InTouch
do historických bloků

 Verze 2020 > přímé ukládání dat z InTouch
do Historianu zaškrtnutím historizace

 Verze 2020 R2 > vedle samotných dat
se mohou do HB ukládat i alarmy a události 
aplikace InTouch 

 Samozřejmostí je vestavěná technologie S&F 

AVEVA Historian Server 2020 R2 – Nejzajímavější novinky



Dostupnost a licencování
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 Webový portál AVEVA Knowledge and Support Center
https://softwaresupportsp.aveva.com/

Sekce Product Hub 

Dostupnost AVEVA System Platform 2020 R2



Licence pro verzi 2020 umožňují provozování verze 2020 R2 

 Není nutné objednávat nebo instalovat nové licence

Stačí nainstalovat pouze novější software

 Licence pro ASP 2020 umožňuje běh verzí

2020 R2

2020

2017

Licencování AVEVA System Platform 2020 R2



Další informace
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 Dokument „Co je nového“ pro AVEVA System Platform 2020 R2

Seznam novinek se stručným popisem

Odkazy na demonstrační video ukázky 
důležitých nových vlastností

 Česká brožura Edge to Enterprise

 Další konferenční příspěvky 

Novinky v AVEVA System Platform 2020 R2
AVEVA InTouch HMI 2020 R2 a InTouch Web Server 2020 R2

AVEVA Licenční Server

Další informace od Pantek (CS) s.r.o.
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Otázky, odpovědi

Děkuji za pozornost
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