AX Citect Studio 2.0 - Effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av din Citectanläggning
AX Citect Studio är skapat för att spara tid i situationer där man arbetar med många
och/eller stora Citectprojekt.
Sparar mycket tid!
I situationer med många och/eller stora Citectprojekt är det ofta en mycket tidskrävande
uppgift att packa, kompilera och uppdatera
sidor på alla projekt i hierarkin. Med AX Citect
Studio slipper du detta då allt hanteras automatiskt via ett enkelt musklick! Genom AX
Citect Studio får användaren ett verktyg som
automatiskt identifierar de projekt som finns
i Citect och den hierarki som de är ordnade
efter. Genom att markera önskade projekt
eller en projekthierarki utförs operationerna
packa, kompilera och uppdatera i rätt ordning på valda projekt. Med AX Citect Studio
kan man starta processen och sedan ägna
sig åt annat under tiden projekten kompileras. Då kan vi snacka om effektiv och tidsbesparande funktionalitet!

Multibackup för effektivisering
AX Citect Studio erbjuder även möjligheten
att ta backup på flera projekt eller en hel
hierarki av projekt samtidigt. Genom att
markera ett eller flera projekt alternativt en
hel projekthierarki kan backup sedan göras
på markerade projekt. Användaren kan ange
i vilken katalog backupfilerna hamnar.
Enkla webbdeployment
Med AX Citect Studio skapar du även enkla
webbdeployments genom att helt enkelt välja ett eller flera projekt i listan för att sedan
utföra webbdeployment på markerade projekt. Enklare kan det inte bli.

 Filtersökningar

Skapa filter för att söka efter innehåll i
DBF-filer från ett eller flera Citectprojekt i
en sökning. Mycket bra för exempelvis verifiering av taggstandard.

 Korrelationssökningar
Utför korrelationssökningar för att hitta korrelationer mellan taggar, larm och trender.
Kan utföras mot ett eller flera projekt.

 Generiska sökningar
Skapa generiska utryck via en texteditor för

 att hämta information, sammanfoga innehåll etc. från DBF-filer. Exempelvis kan detta
användas för att skapa utryck för att hitta
dubbeladresseringar.

 Interaktion med Citect

Utföra backup, packning, uppdatering av
sidor och kompilering på valda projekt. Det
finns även möjlighet att utföra dessa kommando i en automatisk sekvens.

 Återställning av korrupta projekt

Automatiskt skapade filer kan ibland orsaka
att projekt blir korrupta. Dessa filer kan återställas för att erhålla en fungerande miljö.

 Visualisering av projekthierarki

Visning av projektstruktur med inkluderingsnivå för samtliga Citectprojekt.
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