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Více informací a současné ceny:
www.cz.endress.com/MSE10

Kompletní aplikace je umístěna na internetu
Škálovatelná architektura
Intuitivní ovládání
Snadné vytvoření konfigurace a její změny
Balík jazykových sad
Automatický import dat

Oblast použití: eSight je obsáhlý a uživatelsky přátelský softwarový balík,
který je založen na profesionálních metodách správy dat z oblasti energií.
eSight je umístěný na internetu a je možno do něj vstupovat on-line.
Tento software je také možno nainstalovat přímo u uživatele. Data
mohou být automaticky importována ze zapisovačů, z BMS (Building
Management System) a ze systémů SCADA, z podnikových výrobních
systémů, fakturačních elektronických systémů a z tabulkových
kalkulátorů. Obsahuje rozhraní pro integraci systémů od nejdůležitějších
výrobců, což umožňuje snadné připojení stávajících systémů.
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Software

Oblast aplikací

eSight is a comprehensive and intuitive software package offering
professional methods for the management of energy-related data. eSight
is fully web based making it available online. As an alternative, the
software can be installed to a client.
Data can be automatically imported from data loggers, BMS (Building
Management Software) and SCADA systems, production systems,
electronic billing and spreadsheets. Interfaces for system integration with
the
most important system manufacturers are available in eSight making
integration of existing systems very easy.
The tool is scalable and suitable for application in all industries and
companies of any size.
Operační systémy

Windows Server 2003 or 2008 (recommended)
Windows 7 Professional, Enterprise or Ultimate Editions
Windows Vista Business or Ultimate
Windows XP Professional
The Operating Systems can be 32 or 64-bit.
eSight will also run in virtualized environments.
Další

Microsoft SQL Server 2005 or later (Express possible)
.NET 4.0 Framework
Registrované ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows Server 2003 or 2008, Windows 7
Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Business
Windows XP Professional and the Microsoft logo are registered
trademarks of the Microsoft Corporation.
All other brand and product names are trademarks or registered
trademarks of the companies and organisations in question.
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