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2 Het opstart scherm.

Afbeelding 1. Het kiezen van de verbinding.

2.1 Verbinding maken via seriële kabel.

Indien de installatie waarmee contact opgenomen moet worden met behulp van een seriële kabel aan de PC
verbonden is, moet deze optie gekozen worden. De instellingen die gebruikt worden zijn te configureren door op
de knop “Configureren” (Afbeelding 1, nummer 5) te klikken die zich rechts van de optie bevindt.

Wanneer deze optie geselecteerd is, en er wordt op de “Volgende” knop geklikt, dan zal er direct contact
opgenomen worden met de installatie. De instellingen van het configuratiescherm worden gebruikt bij het
opzetten van de verbinding. Afhankelijk van de mode van de installatie zal er een tekstscherm of een tekening
weergegeven worden.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.
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2.1.1.1 Verbinding maken via modem.

Indien de installatie waarmee contact opgenomen moet worden via een telefoonlijn te benaderen is, kiest u voor
deze optie. De instellingen die gebruikt worden zijn aan te passen door op de knop “Configureren” ( Afbeelding
1.6) te klikken die zich rechts van de tekst: “Verbinding maken via seriële kabel“bevindt.

Wanneer deze optie geselecteerd is, en er wordt op de “Volgende” knop geklikt, dan zal er een lijst van
installaties worden weergegeven waarmee contact opgenomen kan worden.

Afbeelding 2. De telefoonlijst.

Selecteer de installatie waarmee contact opgenomen moet worden, en klik op de “Volgende” knop.
Indien er een nieuw werk toegevoegd moet worden klikt u op de “Bewerken” knop.
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U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Afbeelding 3 Het bewerken van de telefoonlijst.

1. De lijst met telefoonnummers en installatie gegevens.
2. Een lege regel toevoegen.
3. Het verwijderen van de geselecteerde regel.
4. De geselecteerde regel omhoog verplaatsen.
5. De geselecteerde regel omlaag verplaatsen.

Het toevoegen van een nieuwe locatie gaat als volgt:

Klik op “Nieuw” om een lege regel toe te voegen, deze regel verschijnt geselecteerd onderaan de lijst.
Selecteer de cel in de kolom “Bedrijfsnaam”, en vul u hier de naam in van de installatie.
Selecteer de cel in de kolom “Werknummer”, en vul hier het werknummer in van de installatie.
Selecteer de cel in de kolom “Locatie”, en vul hier de plaatsnaam in waar de installatie zich bevindt.
Selecteer de cel in de kolom “Telefoon nummer”, en geef hier het telefoon nummer op.
Selecteer de cel in de kolom “Inbelnummer”, en geef hier het inbelnummer op.
Druk vervolgens op de enter toets om de invoer vast te leggen.

Belangrijke opmerkingen:

- Indien er geen inbelnummer opgegeven is zal het programma de invoer als ongeldig behandelen.
Dit houdt in dat zodra u op de “OK” knop klikt, de eventueel ongeldige invoer uit de lijst gehaald
wordt.

- Dit kan ook optreden als u de invoer van het inbelnummer nog niet bevestigd heeft door op de enter
toets te drukken, het programma heeft dan namelijk niet door dat er een inbelnummer ingevoerd is en
zal deze regel afkeuren.

 

 1.

 2.  3.  4.  5.
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Afbeelding 4. Begonnen met contact opnemen.

Afhankelijk van de mode van de installatie zal er een tekstscherm of een tekening weergegeven worden.



Oudovisie 3
Grafische gebruikersinterface
Voor het OCS1000 systeem

8

2.2 Geen verbinding maken.

Er zijn situaties waarbij het niet nodig is om een verbinding met de installatie op te zetten, indien er bijvoorbeeld
grafiek gegevens bekeken worden, of dat een bepaalde logboek pagina afgedrukt moet worden. In dit geval kunt
u voor de optie “Geen verbinding maken” kiezen.

Wanneer deze optie geselecteerd is, en er wordt op de “Volgende” knop geklikt, dan zal er een lijst van
installaties worden weergegeven waarvan project gegevens op de harde schijf zijn aangetroffen.
Selecteer een project en klik op de “Volgende” knop om de gegevens van dit project in te lezen.

Afbeelding 5. De lijst met projecten.

2.3 Automatisch verbinden via seriële kabel

Afbeelding 6. Het menu in het hoofdscherm.

Indien er altijd contact wordt opgenomen met dezelfde installatie is het prettig als er automatisch contact
gemaakt wordt met de installatie. Door deze optie aan te vinken hoeft er bij het opstarten van Oudovisie geen
keuze gemaakt te worden.

Wanneer deze optie uitgeschakeld moet worden kunt u de huidige verbinding verbreken via de optie “Huidige
verbreken / nieuwe maken...” in het menu in het hoofdscherm ( Afbeelding 6).
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2.4 De seriële kabel verbinding configureren.

Door op deze knop te klikken wordt het configuratie scherm van de seriële verbinding weergegeven.
 (Afbeelding 7). In dit scherm kunnen de eigenschappen van de directe verbinding worden ingesteld:

Afbeelding 7. Het configureren van de seriële kabel instellingen.

6. De seriële poort waarmee de installatie met de PC is verbonden, meestal is dit COM1 of COM2.
7. De communicatie snelheid hoort standaard op “19200” te staan.
8. Het aantal databits hoort standaard op “8” te staan.
9. Het aantal stopbits hoort standaard op “1” te staan.
10. De pariteit hoort standaard op “Geen” te staan.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.
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2.5 De modem verbinding configureren.
Door op deze knop te klikken wordt het configuratiescherm van de modem verbinding weergegeven.
(Afbeelding 8). In dit scherm kunnen de eigenschappen van de modem verbinding worden ingesteld.

Afbeelding 8. De instellingen van het modem.

1. De seriële poort waarop het modem is aangesloten.
2. De communicatie snelheid hoort standaard op “19200” te staan.
3. Het aantal databits hoort standaard op “8” te staan.
4. Het aantal stopbits hoort standaard op “1” te staan.
5. De pariteit hoort standaard op “Geen” te staan.
6. De reset instructies voor het modem, deze reeks is geschikt voor een breed aantal typen modems.
7. De initialisatie instructies voor het modem.
8. Indien er eerst een “0” of “9” gekozen moet worden om de buitenlijn te krijgen, kunt u dat hier opgeven, een

komma geeft aan dat het modem even moet wachten alvorens de rest van het telefoon nummer op te geven.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.
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3 De tekstmode.

U heeft nu contact met de installatie, en er wordt om uw wachtwoord gevraagd.
(Indien dit niet het geval is kunt u nogmaals op enter of escape drukken)

Afbeelding 9. U heeft contact met de installatie.

Na het invullen van de juiste toegangscode gevolgd door een enter zal het hoofdmenu worden weergegeven.

Afbeelding 10. Het hoofdmenu van de tekstmode.

 1.

 2.
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 Het hoofdmenu van de tekstmode.

1. Door de “9” in te toetsen schakelt u over naar de grafische omgeving.
2. Door de “0” in te toetsen meldt u zich af van de installatie.

Meer informatie over de bediening van de tekstomgeving vindt u in de handleiding van de tekstomgeving.

3.1 Het configureren van de tekstmode.

Afbeelding 11. De knoppen van de tekstmode.

1. De knop waarmee vanuit de grafische omgeving teruggeschakeld wordt naar de tekst omgeving.
Er wordt om bevestiging gevraagd voordat de grafische mode echt beëindigd wordt.
Indien er op “Ja” geklikt is zal het tekstscherm weergegeven worden.

2. De knop om de gebruikte kleuren te wijzigen.
Indien de gebruiker het kleurgebruik in het terminalscherm wil aanpassen, klikt deze op de “Kleuren
instellen” waarna het kleur instelscherm zoals in Afbeelding 11.3 wordt weergegeven.

3. Het kleur instellingen scherm.
In dit scherm bevinden zich een drietal gekleurde knoppen, door op 1 van deze knoppen te klikken
wordt het kleurkeuze scherm weergegeven, de gekozen kleur wordt voortaan gebruikt voor het
afbeelden van de tekst.

 1.

 2.

 3.
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4 Het storing overzicht

Het storing overzicht wordt gebruikt om de in het verleden opgetreden storingen en de momenteel actieve
storingen weer te geven. Dit scherm wordt opgeroepen door op de bijbehorende knop te klikken.

Wanneer op deze knop geklikt wordt, wordt het storing overzicht weergegeven. (Afbeelding 12).

Afbeelding 12. De storing applicatie met 1 actieve storing.

1. Actieve storingen worden in de bovenste tabel geplaatst.

2. Storingen die reeds zijn opgelost worden in de onderste tabel geplaatst.

3. De “Reset storingen” knop.

Wanneer deze knop ingedrukt wordt, reset de installatie de storingen die gereset kunnen worden.

4. De “Accepteer storingen” knop.

Door deze knop in te drukken wordt aangegeven dat de momenteel actieve storingen gezien zijn, en zal de
knop stoppen met knipperen, indien er nu een nieuwe actieve storing bijkomt zal de knop weer gaan
knipperen om de aandacht van de gebruiker te trekken.

5. De diagnose knop.
In de tabel met actieve storingen bevindt zich bij elke storing een knop waarmee de eigenschappen van het
betreffende moduul kunnen worden opgeroepen.

 1.

 2.

 3.

 5.

 4.
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4.1 De knop van het storingsoverzicht.

Deze knop kent een aantal verschijningsvormen afhankelijk van de status van de installatie:

Afbeelding 13. Verschillende weergaven van de storing applicatie knop.

1. Doordat er geen actieve verbinding met een installatie is opgezet is het aantal storingen onbekend.
De afbeelding op de knop zal grijs worden weergegeven.

2. Er is een actieve verbinding met een installatie, en er zijn momenteel geen storingen.

3. Indien er 1 of meer storingen bij de installatie bekend zijn die nog niet zijn geaccepteerd, dan zal de
afbeelding op de knop afwisselend rood (Afbeelding 13.3) en wit (Afbeelding 13.4) zijn om aan te geven dat
er iets niet in orde is. Indien alle storingen geaccepteerd zijn dan zal de knop constant de rode afbeelding
weergeven zoals in Afbeelding 13.3.

4. Het uiterlijk van de knop indien deze wisselt tussen rood en wit.

4.2 Het afdrukken van de storingen.

In het bovenmenu bevindt zich de optie: “Afdrukken”.
Er kan gekozen worden voor het afdrukken van de actieve of de historische storingen.
Meer informatie over het afdrukken binnen Oudovisie vindt u in hoofdstuk 15.

 1.  2.  3.  4.



Oudovisie 3
Grafische gebruikersinterface
Voor het OCS1000 systeem

15

5 Het foutstanden overzicht.

Het foutstanden overzicht wordt gebruikt om de in het verleden opgetreden foutstanden de momenteel actieve
foutstanden weer te geven. Dit scherm wordt opgeroepen door op de bijbehorende knop te klikken.

Wanneer op deze knop geklikt wordt, wordt het foutstanden overzicht weergegeven. (Afbeelding 14).

Afbeelding 14. De foutstanden applicatie met 1 actieve foutstand.

1. Foutstanden die momenteel actief zijn worden in de bovenste tabel geplaatst.
2. Foutstanden die reeds zijn opgelost worden in de onderste tabel geplaatst.
3. De diagnose knop.

In de tabel met actieve storingen bevindt zich bij elke storing een knop waarmee de eigenschappen van het
betreffende moduul kunnen worden opgeroepen.

 1.

 2.

 3.
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5.1 De knop van de foutstanden applicatie:
Deze knop kent een aantal verschijningsvormen afhankelijk van de status van de installatie:

Afbeelding 15. Verschillende weergaven van de foutstand applicatie knop.

1. Doordat er geen actieve verbinding met een installatie is opgezet is het aantal foutstanden onbekend en
kunnen er dus alleen historische gegevens bekeken worden. De afbeelding op de knop zal grijs worden
weergegeven.

2. Er is een actieve verbinding met een installatie, en er zijn momenteel geen foutstanden.
3. Indien er 1 of meer foutstanden bij de installatie bekend is dan zal de afbeelding op de knop geel worden

weergegeven.

5.2 Het afdrukken van de storingen.

In het bovenmenu bevindt zich de optie: “Afdrukken”.
Er kan gekozen worden voor het afdrukken van de actieve of de historische storingen.
Meer informatie over het afdrukken binnen Oudovisie vindt u in hoofdstuk 15.

 1.  2.  3.
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6 De storingsmelder

Wanneer er in de installatie een storing optreedt zal er een bepaald persoon op de hoogte gebracht moet worden
van het feit dat er iets niet in orde is. Deze eigenschappen kunnen met behulp van dit scherm worden ingesteld.

Afbeelding 16. Het doormelden van storingen.

1. Deze tabel bevat verwijzingen naar personen die op de hoogte gesteld kunnen worden van een storing.
De eerste kolom is de omschrijving waaronder deze persoon bekend staat.
De tweede kolom geeft aan hoe deze persoon te bereiken is.
De derde kolom bevat bijvoorbeeld het nummer van de SMS centrale.
En de vierde kolom bevat het telefoon nummer waarheen de SMS verzonden moet worden.

2. Hier is in te stellen welke storingen overdag en ’s nachts aan welke persoon moeten worden doorgemeld.
Bij het doormelden van een storing wordt er contact opgenomen met de persoon ingevuld bij “Melden”
Zo kan er gekozen worden uit de volgende opties:

- Bij het optreden van een storing geen actie ondernemen.
- Alleen urgente storingen doormelden.
- Alle storingen doormelden.

3. Met deze instelling wordt bepaald na hoeveel belsignalen het modem van de installatie de lijn opneemt
wanneer iemand inbelt.

4. Wanneer er een storing ontstaat zal na de hier ingestelde vertraging contact opgenomen worden met de bij
punt 2 ingestelde persoon.

5. Wanneer iemand met behulp van een modem contact opneemt met de installatie dan zal de hier ingevulde
melding als welkomstbericht worden weergeven.

6. Deze knop zorgt ervoor dat de detailweergave van het modem getoond wordt.
Meer informatie over deze weergave is te vinden in hoofdstuk 6.2

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.  6.

 7.
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7. Door op de afdrukken knop te klikken wordt de informatie van dit scherm afgedrukt.
Zie hoofdstuk 15 voor meer informatie over afdrukken binnen Oudovisie.

6.1 De knop van de storingsmelder.

Afbeelding 17. Verschillende weergaven van de storingsmelding.

Deze knop geeft informatie van het modem weer,

betekenis van de tekst:

“Standby” De installatie kan een inkomend gesprek ontvangen.
“Connect” Er is iemand via een modem met de installatie verbonden.
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6.2 De detailweergave van het modem.

In dit scherm worden bepaalde interne variabelen van de installatie weergegeven, met behulp van deze
informatie zou een eventueel probleem met betrekking op het modem opgelost kunnen worden.

Afbeelding 18. De details van het modem.

1. De tabel met interne variabelen van de installatie.
2. De knop om het modem te resetten.

Wanneer om welke reden dan ook het modem gereset moet worden, kan dit door op deze knop te klikken.
Vervolgens zal de installatie het modem opnieuw initialiseren.

3. De door het modem gebruikte initialisatie waarden.
Om de werking van het modem te beïnvloeden zijn er een aantal instellingen die als tekst naar het modem
worden verzonden, deze tekst kan hier opgegeven worden.

4. De knop “Standaard string invullen”
Wanneer de initialisatie waarden van het modem terug gezet moeten worden op de normale instelling
kan dit door op deze knop te klikken.

5. De afdrukken knop.
Door op de afdrukken knop te klikken wordt de informatie van dit scherm afgedrukt.
Zie hoofdstuk 15 voor meer informatie over afdrukken binnen Oudovisie.

 1.

 2.

 3.

 4.  5.
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7 De toegangscontrole.

Dit scherm geeft een overzicht van de gebruikers die in de installatie bekend zijn, ook wordt het rechten niveau
van deze gebruikers hier weergegeven.

Afbeelding 19. Het toegangscontrole scherm.

1. De gebruikers tabel.

2. Door op de afdrukken knop te klikken wordt de informatie van dit scherm afgedrukt.
Zie hoofdstuk 15 voor meer informatie over afdrukken binnen Oudovisie.

7.1 De knop van het toegang controle scherm

Afbeelding 20. De knop van het toegangscontrole scherm.

Door op deze knop te klikken wordt het toegangscontrole scherm weergegeven.

 1.

 2.
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8 Het logboek.

Het veranderen van instellingen in de installatie kan tot gevolg hebben dat het systeem niet meer naar behoren
functioneert. Doordat deze wijzigingen automatisch in een logboek worden bijgehouden is het mogelijk om te
herleiden welke handeling het afwijkende gedrag heeft veroorzaakt.
het systeem zijn uitgevoerd is. Elke keer dat iemand zich aanmeld bij de installatie wordt er een nieuwe logboek
pagina aangemaakt. De wijzigingen die in het systeem worden aangebracht, worden als mutaties in het logboek
geplaatst.

Afbeelding 21. De logboek applicatie.

1. De tabel met logboek pagina’s, deze tabel bevat de volgende informatie:
- Welk nummer aan de sessie gekoppeld was.
- Wie zich aangemeld had.
- Op welk moment dit plaats vond.

2. De tabel met de mutaties.
In deze tabel worden van de geselecteerde logboek pagina de wijzigingen weergegeven.
Hier wordt duidelijk weergegeven van welk onderdeel van de installatie welke eigenschap is veranderd, en
wat de vorige waarde van deze eigenschap was.

3. Ruimte om een aantekening toe te voegen.
Aantekeningen die bij een logboek gemaakt zijn worden enkel op de PC opgeslagen waar deze aantekening
gemaakt is. Om een aantekening toe te voegen dient er eerst een logboek pagina geselecteerd te worden.
Vervolgens op “Toevoegen” klikken om te beginnen met het toevoegen van een aantekening.

4. De zoekfunctie van het logboek.
Indien er gezocht moet worden naar een wijziging van een specifiek onderdeel van de installatie, kan er
gebruik gemaakt worden van de zoekfunctie. Deze zoekfunctie wordt in hoofdstuk 8.2 in detail behandeld.

5. De knop om het logboek weer normaal weer te geven.

 1.

 2.

 3.

 4.  5.
 6.

 7.
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Wanneer er gebruik gemaakt is van de zoekfunctie, dan geven de tabellen het zoekresultaat weer.
Indien echter het hele logboek weergegeven moet worden, dan kan dit door op deze knop te klikken.

6. Communicatie voortgang indicator
Bij het synchroniseren van de logboek gegevens wordt hier de voortgang weergegeven.
Zo zal er bijvoorbeeld de tekst “Bezig met ontvangen van logboek nummer 23” kunnen staan om aan te
geven dat er gegevens uitwisseling plaats vindt.

7. Het laden van de logboeken.
Wanneer het systeem beschikt over een grote hoeveelheid logboekgegevens kan het even kosten om deze
gegevens van de schijf in te lezen. In dit geval zal worden weergegeven dat het systeem bezig is met het
inlezen van de logboek bladzijden.

8.1 De knop van het logboek scherm.

Afbeelding 22. De knop van het logboek scherm.

8.2 De zoekfunctie van het logboekscherm.

Afbeelding 23. De zoekfunctie van het logboek scherm.

1. Opgeven op welke gegevens gezocht moet worden.
In dit gedeelte van het scherm kan geselecteerd worden aan welke eigenschappen het zoekresultaat moet
voldoen. In dit scherm kunnen alleen gekozen worden uit elementen die in het logboek aanwezig zijn.
Zo is de lijst van gebruikers alleen gevuld met gebruikersnamen die in het logboek zijn aangetroffen.

2. Een tijdbereik opgeven waarin de wijzigingen plaatsgevonden moeten hebben.
Het toepassen van het bereik “de afgelopen 2 maand(en) doorzoeken” zorgt ervoor dat er geen gegevens
worden teruggevonden die ouder zijn dan 2 maanden.

3. De knop om de zoekactie te starten.
Door op deze knop te klikken wordt de zoekactie uitgevoerd. Het resultaat van de zoektocht wordt in het
logboek venster weergegeven. Om na een zoekactie het gehele logboek weer te geven klikt u op de knop
“Toon logboek” in het logboek venster.

 1.  2.

 3.
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9 Realtime trending (of actieve trending).

Afbeelding 24. De realtime trending.

1. De knoppen waarmee het verloop van de sessie beïnvloed wordt.
- Nieuw: De huidige gegevens wissen, en een nieuwe sessie voorbereiden.
- Start: Het starten / hervatten van het vastleggen van het gedrag van de installatie.

2. Functionaliteit van deze knoppen:
- Laden: Het inlezen van een opgeslagen sessie.
- Opslaan: De momenteel bekende gegevens opslaan.
- Afdrukken: Het afdrukken van de grafiek op een printer.

3. De grafiek mee laten lopen met de zojuist opgevraagde gegevens.
Wanneer deze optie aangevinkt staat blijven de meest recente gegevens in beeld, en schuift de eerder
opgevraagde informatie links het beeld uit.

4. Informatie van deze sessie.
-Totale tijdsduur geeft aan hoe lang een sessie al bezig is.
-Aantal metingen geeft aan hoe vaak er informatie is opgevraagd.

5. Het gedeelte waar de ingelezen gegevens grafisch worden weergegeven.
6. De legenda waaruit op valt te maken welk moduul is verbonden met welke lijn.

 1.

 2.

 3.

 5.

 6.

 4.
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10 De energie registratie.

Afbeelding 25. Het energie registratie scherm.

Afbeelding 26. De detailweergave van de keuze opties.

1. Het kiezen van de weer te geven gegevens. (Afbeelding 26 voor de detail weergave)
a. De knoppen waarmee de gebruikte kleuren ingesteld kunnen worden.
b. De keuze welke maanden in het jaaroverzicht weergegeven worden.
c. De keuze welke jaren in het jaaroverzicht weergegeven worden.
d. De keuze welke gegevens in de overzichten worden weergegeven.

2. Het maken van een scherm afdruk.
Door op de afdrukken knop te klikken wordt de informatie van dit scherm afgedrukt.
Zie hoofdstuk  15 voor meer informatie over afdrukken binnen Oudovisie.

 1.

 3.

 4.

 2.

 a.  b.  c.  d.
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3. Het jaar overzicht.
Instellingen die de weergave van het jaar overzicht beïnvloeden:

a Om de kleur aan te passen waarmee de gegevens weergegeven worden.
b Heeft geen invloed op de weergave van het jaar overzicht.
c Om de jaren te kiezen die weergegeven worden.
d Om de weer te geven omschrijving te kiezen.

4. Het maand overzicht.
Instellingen die de weergave van het maand overzicht beïnvloeden:
a Om de kleur aan te passen waarmee de gegevens weergegeven worden.
b Om de maanden te kiezen die weergegeven worden.
c Om het jaar te kiezen waarin deze maand ligt.
d Om de weer te geven omschrijving te kiezen.

11 De klok van de installatie.

Afbeelding 27. De systeem klok.

Rechts onder in het Oudovisie 3 hoofdvenster bevindt zich een klok (Afbeelding 27.2)
Deze klok geeft de tijd weer die in de installatie is ingesteld, door met de muis op deze tijd te klikken wordt de
diagnose van de klok getoond (Afbeelding 27.1)

Afbeelding 27.3 toont de standaard locatie van de klok van de PC.

 1.

 2.

 3.
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Symbolen in de tekening.

Afbeelding 28. Symbool opties.

Afbeelding 29. Het keuzescherm van de buitentemperatuur.

Afbeelding 28 toont een deel van een tekening met daarin een buitentemperatuur sensor.
Door met de rechter muisknop op het symbool te klikken verschijnt het optie menu.
Bij dit symbool heeft de gebruiker de mogelijkheid om:

• Het element handmatig in te stellen met behulp van een keuze schakelaar (Afbeelding 29).
Met behulp van een keuze schakelaar kan een opnemer tijdelijk ingesteld worden op een vaste
waarde.

Dit is bijvoorbeeld handig indien het correct functioneren van de installatie afhankelijk is van een
opnemer die defect is. Door deze opnemer handmatig op een realistische waarde vast te zetten zal
de installatie weinig hinder ondervinden van het ontbreken van de opnemer.

• Een grafiek van de meetwaarden van het symbool weergeven.
Kijk voor meer informatie over grafieken in hoofdstuk 14.

• Het diagnose scherm van dit element op te vragen.
Kijk voor meer informatie over diagnose schermen in hoofdstuk 12.
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12 Diagnose schermen.

Een diagnose scherm geeft een lijst weer
van eigenschappen van een specifiek
object.
Het scherm kent twee verschillende
weergaven, de eenvoudige en de
uitgebreide.

In deze twee afbeeldingen is het verschil
te zien tussen de eenvoudige en de
uitgebreide weergave van het 
diagnosescherm.

Afbeelding 30. Een eenvoudige weergave van een diagnose.

Uit het oogpunt van de overzichtelijkheid
wordt het diagnose scherm standaard in
de eenvoudige weergave getoond, niet
alle eigenschappen die bij een diagnose
getoond kunnen worden zijn immers even
interessant.

De eigenschappen bevinden zich in een
tabel (Afbeelding 30.1 en Afbeelding
31.1)

Wanneer er een eigenschap gezocht wordt
die niet in de eenvoudige weergave wordt
getoond dan kan met behulp van de
“Uitgebreid” / “Eenvoudig” knop
(Afbeelding 30.2 en Afbeelding 31.2) de
weergave gewisseld worden.

Afhankelijk van de rechten van de
aangemelde persoon kunnen de
weergegeven eigenschappen in het
diagnose venster worden gewijzigd.

Wanneer een tekst als grijs wordt getoond
geeft dit aan dat deze eigenschap niet
gewijzigd kan worden.

Afbeelding 31. Een uitgebreide weergave van een diagnose.

Het diagnose scherm kan ook afgedrukt worden met behulp van de afdrukken knop. (Afbeelding 30.3 en
Afbeelding 31.3).

Door op de afdrukken knop te klikken wordt de informatie van dit scherm afgedrukt.
Zie hoofdstuk 15 voor meer informatie over afdrukken binnen Oudovisie.

Met de “Ok” knop worden de gewijzigde eigenschappen geaccepteerd, en zal het venster gesloten worden.
Met de “Annuleren” knop worden de gewijzigde eigenschappen vergeten en zal het venster gesloten worden.
(Afbeelding 30.4 en Afbeelding 31.4)

Eventuele verwijzingen naar andere instelschermen worden met behulp van een druk op de knop in de tabel
weergegeven. (Afbeelding 30.5 en Afbeelding 31.5)

 2.

 3.  4.

 1.

 5.

 2.

 3.  4.

 1.

 5.
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13 Schakelklokken

Via het module menu kan op gemakkelijk wijze het instelscherm van een bepaalde schakelklok opgeroepen
worden. Een schakelklok wordt gebruikt om aan de installatie duidelijk te maken in welke perioden er gebruik
gemaakt wordt van een bepaalde ruimte.

Afbeelding 32. Schakelklok via het menu.

Afbeelding 33. Het schakelklok scherm van de werkplaats.

Dit scherm geeft de schakelklok aan van de werkplaats. De momentele status van de klok wordt in de titelbalk
weergegeven.

 1.

 2.  3.

 4.

 5.  6.  7.  8.  9.
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13.1 Het weekprogramma

Per dag zijn er vier kolommen aangegeven, met elk een begin- en een eindtijd. Per dag kunnen dus vier perioden
worden ingesteld.  Het instellen van de tijd gebeurt door op de juiste plaats een nieuwe tijd in te typen. De oude
waarde wordt overschreven. Het programma controleert of de invoer geldig is. De tijden moeten liggen tussen
00.00 uur en 24.00 uur en de ingestelde dagtijd moet eerder zijn dan de ingestelde nachttijd. Een ongeldige
invoer wordt gewist.

Afbeelding 33 geeft een beeld van een installatie die van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 in
dagbedrijf staat.

13.2 Overwerk

In de eerste kolom moet de datum van het overwerk worden opgegeven.
In de tweede kolom kan het begin tijdstip worden opgegeven en in de derde kolom het eind tijdstip.
Er wordt gecontroleerd of de invoer geldig is. De data moeten reëel zijn en de begintijd moet eerder ingevoerd
worden dan de einddatum. Een ongeldige invoer wordt gewist.

De schakelklok die hierboven is weergegeven heeft 4 kolommen. Elke kolom heeft als kolomwaarde “Dag”.
In sommige gevallen kent een schakelklok verschillende kolomwaarden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in
sporthallen waar op bepaalde tijdstippen een verhoogde temperatuur noodzakelijk is. De klok heeft dan
bijvoorbeeld de kolomwaarden “Laag – Laag – Laag – Hoog”.

Door het invullen van de kolom “Hoog” zal het gebouwbeheersysteem een ander regelprogramma volgen.
De tijd in de kolom “Hoog” mag niet overlappen met een schakeltijd uit de kolom “Laag”. Is dit wel het geval,
dan zal het programma naar de eerste tijd kijken die hij van links naar rechts tegenkomt.

Tijdens overwerk gaat de installatie op dagbedrijf.

13.3 Vakantie

De eerste kolom bevat de begindatum van de vakantie en de tweede kolom de einddatum. Er kunnen acht
vakantieperiodes worden ingesteld. Tijdens vakantietijd gaat de installatie op nachtbedrijf.
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13.4 De kopieer knoppen

Door gebruik te maken van de kopieer knoppen kost het invoeren van het weekprogramma weinig tijd.

Voorbeeld:

Een installatie moet van maandag tot en met vrijdag in dagbedrijf van 7.00 tot 18.00 uur.
Elke donderdagavond is er koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag en zondag is er niemand aanwezig.

Plaats de cursor bij maandag en vul in: 0700 ‘TAB’ 1800.
Plaats de cursor bij dinsdag en vul in: 0700 ‘TAB’ 1800.
Plaats de cursor bij woensdag en vul in: 0700 ‘TAB’ 1800.
Plaats de cursor bij donderdag en vul in: 0700 ‘TAB’ 1800 ‘TAB’ 1900 ‘TAB’ 2100.
Plaats de cursor bij vrijdag en vul in: 0700 ‘TAB’ 1800.

Dit had ook op een snellere manier gedaan kunnen worden d.m.v. de kopieer knoppen.

Plaats de cursor bij maandag en vul in: 0700 ‘TAB’ 1800.
Klik op de knop “Kopie van maandag”.
Klik op de knop “Kopie van dinsdag”.
Klik op de knop “Kopie van woensdag”.
Klik op de knop “Kopie van donderdag”.
De uitzondering van donderdag zal nog apart ingevoerd moeten worden.

13.5 Het wisselen van schakelklok.

Indien u een andere schakelklok wilt weergeven dan kan u met behulp van de “Andere klok kiezen” knop het
onderstaande dialoog venster oproepen, selecteer hier de klok die weergegeven moet worden, en klik op de “Ok”
knop. Het schakelklok scherm zal de informatie weergeven van de geselecteerde klok.
Indien er wijzigingen aan de momenteel weergegeven klok zijn gemaakt, zal er een melding gegeven worden
(Zie hoofdstuk 13.10).

Afbeelding 34. Het schakelklok keuzescherm.
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13.6 Het kopiëren van schakelklokken.

Oudovisie beschikt over een functie voor het kopiëren van klokken. Dit kan van pas komen als bijvoorbeeld een
school voor elk lokaal een apart klokprogramma heeft. Door op de “Schakelklok kopiëren” knop te klikken
wordt het onderstaande scherm weergegeven.

Selecteer in het linker gedeelte de onderdelen die van de momenteel weergegeven schakelklok overgenomen
moeten worden. Selecteer in het rechter gedeelte de klok waarnaar de onderdelen gekopieerd moeten worden.

Met behulp van de “Kopiëren” knop worden de eigenschappen ingesteld.

Afbeelding 35. Het schakelklok kopieerscherm.

13.7 Het ongedaan maken van aanpassingen.

Wanneer er een eigenschap van de schakelklok wordt gewijzigd zal de achtergrond van het aangepaste veld de
kleur blauw aannemen zodat in een oogopslag te zien is welke onderdelen mogelijk gewijzigd zijn.

Door op de “Ongedaan maken” knop te klikken zal alle informatie van de schakelklok opnieuw worden
opgevraagd, eventueel mogelijk gewijzigde onderdelen zullen hierdoor weer de standaard waarde bevatten.

Tip: Reeds toegepaste wijzigingen kunnen getraceerd worden door het logboek te bekijken.

13.8 Het toepassen van wijzigingen.

Door op de “Toepassen” knop te klikken worden alle velden die een blauwe achtergrondkleur hebben naar de
installatie verzonden worden, de wijzigingen worden dan direct in gebruik genomen, en kunnen direct weer
aangepast worden.

13.9 Het sluiten van de schakelklok.

Met de “Sluiten” knop zal het venster gesloten worden, indien er wijzigingen aan de schakelklok gemaakt zijn
die nog niet zijn opgeslagen dan zal er een melding gegeven worden (Zie hoofdstuk 13.10).

13.10 Herinnering wijzigingen opslaan.
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Indien u wijzigingen aan de schakelklok heeft gemaakt die nog niet zijn toegepast, bestaat de kans dat de
wijzigingen verloren gaan als bijvoorbeeld het venster gesloten wordt. Om dit te voorkomen krijgt u een melding
scherm waarin gekozen kan worden uit de volgende opties:

- “Ja” knop: De aanpassingen worden toegepast en de volgende handeling wordt uitgevoerd.
- “Nee” knop: De wijzigingen worden vergeten en de volgende handeling wordt uitgevoerd.
- “Annuleren” knop: De volgende handeling wordt geannuleerd.

Afbeelding 36. Wijzigingen opslaan dialoog.
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14 Grafieken.

Het opslaan van meetwaarden (Trending) is een hulpmiddel om terug te kunnen kijken hoe de installatie
reageerde op de omgeving. Van veel delen van de installatie kan ingesteld worden hoe vaak de meetwaarde moet
worden vastgelegd.

Op het moment dat er contact gemaakt wordt met een installatie zal een synchronisatie proces gestart worden om
de laatst bekende gegevens van de installatie op te halen. Over het algemeen bevat een installatie gegevens tot
een week terug. Indien er niet minstens 1x per week contact gemaakt wordt met de installatie dan kunnen er
gegevens verloren gaan.

Afbeelding 37. De grafiek van de buitentemperatuur.

1. Het gedeelte waarin de grafiek wordt weergegeven.
Het bedienen van de grafiek met behulp van de cursortoetsen.

Omhoog: Het vergroten van de afgebeelde informatie.
Omlaag: Het verkleinen van de afgebeelde informatie.
Links: De grafiek naar links schuiven.
Rechts: De grafiek naar rechts schuiven.

2. Het bedienen van de grafiek met behulp van de muis.
- De knop “Trends kiezen”

Vaak is het interessant om meerdere trends tegelijk weer te geven om een goed beeld van het gedrag
van de installatie te krijgen, in dit geval kan met behulp van de “Trends kiezen” knop gekozen worden
welke gegevens in het grafiekveld weergegeven worden.

 2.

 3.

 1.
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- De knoppen “Zoom in” en “Zoom uit”
Doordat er veel gegevens tegelijk weergegeven kunnen worden in de grafiek, bestaat de kans dat het
gedrag van de trend niet goed zichtbaar is, of dat er juist een overzicht van een week of een maand
gewenst is. In dit geval kan de hoeveelheid weergegeven informatie worden beperkt of uitgebreid door
op de “Zoom” knoppen te klikken.

- De knoppen “Links” en  “Rechts”
Met behulp van deze knoppen kan door de grafiek geschoven worden zonder het toetsenbord te
gebruiken.

- De knop “Toon punten”
Wanneer deze optie staat aangevinkt, zullen de meetpunten beter zichtbaar worden gemaakt indien dit
geen overvolle grafiek veroorzaakt.

- De knop “Toon cursor”
Wanneer de gebruiker met de muiscursor over de grafiek heen beweegt en de optie “Toon cursor” staat
aangevinkt dan worden er een tweetal hulplijnen in de grafiek weergegeven die het aflezen
vergemakkelijken. Ook is nu in de legenda af te lezen wat de meetwaarde van de betreffende lijn was op
het tijdstip waar de cursor zich bevindt.

3. De legenda.
De legenda geeft weer welke lijnen er momenteel in de grafiek afgebeeld moeten worden.

14.1 De menu opties van de grafiek.

Via het menu zijn de volgende opties beschikbaar:
Deze zullen nu kort toegelicht worden.

Afbeelding 38. Menu opties bij de grafiek.
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14.2 Trends toevoegen/verwijderen...

Afbeelding 39. Het selecteren van de weer te geven trends.

1. De lijst met beschikbare modulen.
2. De lijst met geselecteerde modulen.

Met behulp van de pijl knoppen wordt de geselecteerde trend van de ene lijst in de andere lijst geplaatst.
Een trend verplaatsen kan ook door erop te dubbelklikken.

 1.  2.



Oudovisie 3
Grafische gebruikersinterface
Voor het OCS1000 systeem

36

14.3 Specifieke datum weergeven...

Afbeelding 40. Grafiekgegevens van een specifieke datum weergeven.

1. De datum keuze.
2. Een lijst van modulen waarvan gegevens bestaan op de geselecteerde datum.

14.4 Kleurschema’s bewerken...

Afbeelding 41. Het instellen van het kleurgebruik in de grafiek.

1. Een lijst met kleurschema’s.
2. De kleuren die gebruikt worden in dit schema.

 1.

 2.

 1.

 2.
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15 Afdrukken.

Er zijn een aantal soorten gegevens die afgedrukt kunnen worden, de ene keer is het een grafiek en de andere
keer is het een tabel.

De duidelijkheid van de afdruk wordt mede bepaald door het gekozen kleurschema in combinatie met het type
printer. Een afdruk van een grafiek met een zwarte achtergrond zal over het algemeen minder goed op papier
verschijnen dan een afdruk van een grafiek met een witte achtergrond.

Afbeelding 42. Kleurkeuze bij het afdrukken.

In het afdrukscherm kan gekozen worden uit de volgende opties:

1. Afdrukken in kleur.
Het kleurgebruik van de afdruk wordt eventueel automatisch aangepast om de duidelijkheid te
vergroten. Zo zal de achtergrondkleur van de grafiek worden aangepast, en zal de rand van een tabel in
het blauw worden weergegeven.

2. Afdrukken in zwart/wit.
Om de leesbaarheid te vergroten worden de kleuren van de afbeelding aangepast om ze goed weer te
geven op een zwart printer.

3. Afdrukken met kleuren zoals op het scherm.
Wanneer er bijvoorbeeld een kleurschema gekozen is met een groene achtergrond en het is de bedoeling
dat deze kleur ook gebruikt wordt bij het afdrukken, dan moet deze optie gekozen worden.

Indien er op de “Papierinstellingen” knop wordt geklikt, dan zal er een venster worden weergegeven waarmee de
papier instellingen aangepast kunnen worden. (Afbeelding 43).

 1.

 2.
 3.
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Staand of liggend afdrukken.

Afbeelding 43. Pagina instellingen.

Afhankelijk van het onderdeel dat afgedrukt wordt kan er gekozen worden om het papier ‘liggend’ of ‘staand’ te
gebruiken. Een afdruk van een grafiek of een tekening is bijvoorbeeld beter afleesbaar wanneer het op een
‘liggend’ vel papier afgedrukt is.

Elk onderdeel dat beschikt over de mogelijkheid om zich af te drukken zal de instellingen van dit scherm zo
kiezen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van het papier oppervlak.

 1.
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16 Afsluiten

Het programma is af te sluiten door rechtsboven op het kruisje te klikken, of door in het menu te kiezen voor de
optie “Afsluiten” ( Afbeelding 44)

Afbeelding 44. De afsluit optie in het menu.

Indien er een verbinding met de installatie actief is, en er wordt gebruik gemaakt van het grafische gedeelte van
het programma, dan kan bij het afsluiten gekozen worden om tevens af te melden. (Afbeelding 45)
Bij het gebruik maken van de tekstmode kunt u zich afmelden door op de ‘nul’ te drukken vanuit het hoofdmenu.
Hierna kan het programma gewoon afgesloten worden, en zal er om bevestiging gevraagd worden. (Afbeelding
46).

Afbeelding 45. Het sluiten dialoog

Afbeelding 46. Afsluiten zonder afmeld mogelijkheid.


