DATS - ett koncept för simulering av samtliga
styr- och övervakningssystem i en anläggning
DATS är en förkortning för ”Development and Test System”. Syftet med DATS är att
erbjuda en isolerad miljö för utveckling, testning, felsökning, utbildning och simulering
som nyttjas utan att påverka anläggningarna som är i drift.
Huvudfunktionerna i DATS är indelade i
tre grupper: Utvecklingsmiljö, Simuleringsfunktioner och Infrastrukturella
funktioner.
De infrastrukturella funktionerna stödjer de andra två funktionsgrupperna.
Ett exempel på detta är den funktionen
som gör att DATS kan köras helt isolerat
från den skarpa anläggningen som är i
drift. Ett annat exempel är den virtualiserade miljön där varje dator i systemet presenteras som en virtuell maskin.
Utvecklingsmiljön inkluderar allt som
behövs för att utveckla och underhålla
anläggningen under hela dess livslängd.
Simuleringsfunktionerna används för
testning, utbildning och felsökning.

DATS hanterar miljöer av alla storlekar
och anpassas efter system och verksamhet. DATS sparar tid genom automatgenerering, uppdateringar kan
därmed direkt rullas ut i den skarpa
miljön. Systemet är också fabrikatsoberoende och går att anpassas till alla
PLC- och SCADA-system.

 Möjliggör testning, felsökning, utbildning och
simulering utan att störa den skarpa miljön.

 Möjliggör utveckling, uppdatering och testning av nya funktioner.

 Sparar tid genom automatgeneriring.
 Produktionssyrning.
 Fabrikatsoberoende.

DATS ger dess användare en rad fördelaktiga möjligheter som individuell träning i att använda och underhålla system,
felsökning, testning och verifiering av
separata delar utan att störa det system som är i drift samt utveckla, uppdatera och testa nya funktioner.
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