AX Alarm Manager - larmhantering,
larmhistorik och statistik
AX Alarm Manager (AXAM) är ett komplett system för snabb, säker och effektiv larmhantering. Genom att använda AXAM får man tillgång till alla funktioner som man
förväntar sig från ett modernt larmhanteringssystem, både när det gäller realtidshantering, historisk uppföljning och spårbarhet.
Produktfördelar / Kundnytta
Full kontroll och överblick
Samla alla händelser och larm från hela
anläggningen i ett och samma system.
Lär av misstagen
I AXAM byggs en kunskapsdatabas upp
vilken utgör stöd vid framtida felsökningar
i samband med larm och händelser.
Identifiera onödiga larm
Larm kostar pengar och det är vanligt med
falsklarm. AXAM hjälper dig att uppfatta
och klassificera denna typ av situationer
så att de blir färre och färre.

Upptäck felaktigheter i anläggningen
I och med att alla larm och händelser loggas och visualiseras i trender, diagram och
kurvor så kan alla avvikande situationer
upptäckas som tidigare inte gick att identifiera. Exempelvis hjälper 10-i-topp listan
dig att se vilka de mest frekventa larmen
är inom en viss anläggning och tidsrymd.
Verifiera ert förbättringsarbete
Genom att använda de statistiska funktionerna i AXAM kan ert förbättringsarbete verifieras. Se hur larmen förändras
i antal per anläggning och anläggningsdel
över tiden, detta hjälper er att planera och
prioritera ert förebyggande underhåll.
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Nyckelfunktioner
Centraliserad larmhantering - Kan
anslutas mot mängder med olika system,
via OPC, Webbservice, ODBC eller specialskrivna API:er. På så sätt kan du sköta din
larmhantering från ett enda centralt system.
Larmsummering via mail - Få information om senaste dygnet, veckan eller
månaden via mail. Alla blir rätt informerade och kan ta rätt beslut.
Rensa upp i larmröran - Operatören kan
markera alla larm som är tveksamma, de
kan sedan diskuteras för att på så sätt optimera larmhanteringen.
Kommentera larm - Skapa kommentarer
som finns till stöd nästa gång larmet uppstår.

Koll på historiken - Full spårbarhet av
alla larmhändelser med information om
när, vad och av vem.
Arbeta med statistik - Diagram som visar
vilka larm som är vanligast förekommande
eller hur de fördelas över tiden.
Filtrera för att förstå - Larmlistor kan
filtreras på valfria kolumner för att skapa
helt användaranpassande listor.
Åtgärdsförslag - Pdf-dokument eller andra filer kan knytas till ett larm för att exempelvis visa åtgärdsförslag.
Direktkoppling till historik - Högerklicka
på ett larm och välj att visa historiken för
larmet.
Tidsbegränsad blockering - Vid blockering kan automatisk avblockering efter angiven tid väljas. Det innebär att larm inte
blockeras längre än önskat.

Multikvittering av larm - Det är möjligt
att kvittera eller blockera flera larm samtidigt, om det tillåts.
Dynamiska kolumner - Användare väljer
enkelt vilka kolumner som ska visas i en
larmlista och hur de ska sorteras.
Larmgrupper - Möjlighet att skapa grupper av larm där larmen i gruppen hanteras
gemensamt.
Export - Historik– och statistikdata kan
exporteras för att skapa egna diagram i
Excel eller liknande.
Outlookbaserat gränssnitt - Välkänt
användargränssnitt hämtat från Outlook
och enkel navigering. Flikar används för
att snabbt navigera mellan flitigt använda
vyer.

AXAM inkluderar färdiga kopplingar till både Citect, WinCC och iFix. Även andra typer av anslutningar är möjliga, som exempelvis OPC eller webservice.
AXAM utvecklas kontinuerligt baserat på kundstyrda behov. Vi tar mer än gärna emot kommentarer, förslag och idéer om vår produkt för att vi fortsatt ska
tillfredställa behoven som finns på marknaden.

Mer information om AXAM finns på www.acobiaflux.se/axam. Här kan produkten laddas ner för testkörning med full funktionalitet i två timmar.

