Desigo CC Delta training V2.1 naar V3.0 (BT-DE-CCD)
Objectives
Deze technische delta training CC V2.1 naar CC V3.0 is bedoeld om een grondig inzicht te geven in de nieuwste innovaties in Desigo CC V3.0
en de verschillen toe te lichten ten opzichte van CC V2.1. Een combinatie van presentaties en praktische oefeningen stelt u in staat om de
verworven kennis volledig te benutten in de huidige en toekomstige projecten waaraan u werkt.
Vooraf E-learning
E-learnings worden beschikbaar gesteld op het Partner Extranet.
Pas na het behalen en indienen van het certificaat bij Siemens Training, kan men zich officieel aanmelden voor de cursus.
De E-learning voor deze cursus is: eLearning B_I02????
Target Group
Engineers en service engineers van onze partners die al opgeleid zijn in Desigo CC V2.1. welke direct betrokken zijn bij de engineering, service
verlening en het in bedrijfstellen van Desigo CC projecten.
Content
De volgende onderwerpen zijn opgenomen in deze training:
Nieuwe functies en licentiedetails
Software- en hardware compatibiliteit
Online hulp - documentatie van één bron
Gedistribueerde systemen
Lange termijn gegevensopslag en archivering
Grafische engineering o in-graphics commando's
AutoCAD-importeur functionele verbeteringen
Scripting
Geavanceerde rapportage
Gevalideerde omgevingen
MM8000 Afbeeldingen en structuurstructuurmigratie
Overzicht Video / Sipass / SPC-functies (basis presentatie)
Desigo grafische generator (basis presentatie)
Desigo Insight-migratie en grafische conversie (basis presentatie)
Diverse onderwerpen o Engineering-efficiëntie: bulktechniek, projecttransactiemodus, BACnet-stuurprogramma vereenvoudigde configuratie,
Objectinstellingen overschrijfbeveiliging
BACnet auto-discovery UI, BACnet EDE-importeur
Energie- en krachtmeting o IEC- en Modbus-meterintegratie (basis presentation - optioneel)
Beheerde meters (basis presentatie - optioneel)
Prerequisites
Bekendheid met eerdere fundamentele en geavanceerde technische engineering concepten
Theoretische en/of praktische ervaring met Desigo CC V2.1
Degelijke technische kennis van een of meer ondersteunde productfamilies van Siemens: FS20, Desigo PX, TRA en andere subsystemen.
.Redelijk begrip van Windows-besturingssystemen, SQL-server en IP-netwerken
Type
Face-to-face training
Duration
2 days
Language
nl
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