
- Domínio ao nível de usuário do Windows
- Conhecimento da estrutura de dados dos CLP's 
para que seja possível o endereçamento de 
variáveis

Ao �nal deste curso os alunos estarão aptos a:

- Parametrizar o Indusoft para a comunicação com CLP’s 
- Elaborar telas dinâmicas para monitoração de variáveis
- Elaborar comandos e determinar valores para variáveis no PLC’s
- Criar funções de navegação entre as telas
- Utilizar as ferramentas de edição do Indusoft para geração das telas
- Importar �guras de editores grá�cos para o aplicativo Indusoft
- Parametrizar grá�cos de tendência e históricos
- Parametrização das funções para gerenciamento de alarmes
- Geração e gerenciamento de receitas
- Utilização da linguagem de programação interna ao Indusoft
- Realizar Links com outros aplicativos Windows
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Para maiores informações entre em contato, teremos o maior prazer em atendê-lo.

milena@orkan.com.br
treinamento@orkan.com.br

(11) 4125.6088 | (11) 4125.8811
www.orkan.com.br

Pré-requisito

- 4 dias

Duração

Objetivos

- O que é sistema supervisório;
- Como Instalar o software Indusoft;
- Con�guração Driver de comunicação com CLP;
- Parâmetros da comunicação (Endereço, taxa de transmissão, características da rede...);
- Criação de telas grá�cas;
- Inserção de campos dinâmicos (texto e grá�cos);
- Con�guração de campos para entrada e saídas de dados (teclado, mouse...);
- De�nição de Lay out para telas padrão;
- Geração e gerenciamento de Alarmes (organização por tipo, data...);
- Reconhecimento de alarmes através de teclas de função;
- Grá�co de Tendências e históricos;
- Criação de grá�cos, armazenagem em disco, impressão e consulta;
- Geração e gerenciamento de Receitas (gravação, importação, exportação...);
- Geração e formatação de Relatórios;
- Impressão de relatório (por evento, data / hora...);
- Objetos dinâmicos (aplicação de cores dinâmicas, troca de �guras / textos, movimentação de �guras, visibilidade);
- DataBase como criar, importar e exportar;
- Criação, alteração, exclusão, inserção de TAG's;
- TAG's internos, TAG's no PLC, Importação e Exportação de TAG's;
- Administração de Senhas;
- Cadastramento de usuários (Login, Logout, checagem de senhas).

Conteúdo Programático

Treinamento Supervisório Indusoft

Formação Pro�ssional


