Treinamento de PCS7 COMOS (PCS7_COMOS)
Objectives
COMOS Platform
O treinamento da plataforma COMOS visa treinar engenheiros, planejadores, ou futuros Administradores do COMOS. Os participantes
aprendem sobre a filosofia do COMOS, como manipular o Navegador e como criar estruturas e objetos de engenharia. Eles também são
apresentados às ferramentas de consultas e processamentos em massa e as interfaces e camadas de trabalho.
COMOS Logical
Este é um treinamento avançado para usuários experientes com o conhecimento adquirido no Treinamento COMOS l & C. Os
participantes aprendem a lidar com sinais, ações, sequências de etapas e funções diagramas com o módulo COMOS Logical.
COMOS Integration Layer (PCS7)
Durante o treinamento do COMOS Integration Layer (PCS 7), os participantes obtêm uma visão Sobre a troca de dados orientado a
processos e a objetos entre o COMOS e o SIMATIC PCS 7, que permite uma integração eficiente dos processos de planejamento e
automação. Usando um projeto como exemplo, os participantes aprendem sobre um típico work-flow, especialmente configuração e
administração no software COMOS.
Target Group
Planejadores, desenvolvedores (automação), engenheiros, membros da equipe do projeto
Content
COMOS Platform
Projetos e interface COMOS
Navegador e guias, objetos COMOS
objetos COMOS
Noções básicas para consultas
Consultas e processamento em massa Documentos e listas
interfaces
camadas de trabalho
COMOS Logical
Fundamentos
Diagramas de funções
Sequências de etapas
Outros blocos / funcionalidades
COMOS Integration Layer (PCS7
Interface COMOS / PCS 7
Importar tipos de módulo de controle (CMTs)
Engenharia de hardware no COMOS
Engenharia de software no COMOS
Ferramenta de configuração e importação do Excel
Plano de funções / função padrão / lógica de intertravamento
Trabalhando com o gerenciador de conexões e relatórios
Troca de dados entre o COMOS e o SIMATIC PCS 7
Prerequisites
Conhecimento como usuário do Windows
Type
Face-to-face training
Duration
5 days
Language
pt
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