
Proficy Webspace to klient webowy i mobliny 
zapewniający szybki dostęp do aplikacji 
SCADA i zdalne sterowanie procesem.
Zwiększa możliwości aplikacji SCADA,
wykorzystując potencjał Przemysłu 4.0 W PEŁNI FUNKCJONALNA MOBILNA SCADA

Proficy Webspace

+ 400
LICENCJI

W POLSCE

+10 LAT
NA POLSKIM

RYNKU

+ 70
AKTYWNYCH

SESJI KLIENCKICH

JEDNOCZEŚNIE

WSPARCIE
DLA POLSKIEJ WERSJI

JĘZYKOWEJ IFIXA

AU TOMAT I ON



PROFICY WEBSPACE

ZAPEWNIA PEŁNE

MOŻLIWOŚCI WIZUALIZACJI

I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 

OFEROWANE PRZEZ SYSTEMY 

SCADA IFIX CZY CIMPLICITY

ZA POŚREDNICTWEM

PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ,

CZY URZĄDZEŃ MOBILNYCH.

BŁYSKAWICZNA INSTALACJA
Nowy klient www oparty o HTML5 nie wymaga żadnej instalacji,        
a konfiguracji połączenia z serwerem SCADA dokonasz w jednym 
kroku.

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMAMI SCADA
Webspace oferuje pełną funkcjonalność aplikacji SCADA przez 
przeglądarkę, nie zmieniając właściwości, animacji oraz funkcjonal-
ności systemu, bez konieczności dokonywania modyfikacji w projek-
cie. Ekrany są wyświetlane i skalowane automatycznie.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI APLIKACJI SCADA
Webspace zwiększa dostępność zasobów serwera SCADA, obsługu-
jąc do 70-ciu aktywnych sesji klienckich - dla iFIX i do 120 sesji dla 
CIMPLICITY.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa połącze-
nia sieciowego, dostępne są nowe sposoby szyfrowania oparte            
o protokoły i certyfikaty SSL/TLS, jak również standard AES 256-bit.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ OPERATORÓW
Zdalny dostęp do danych i ekranów synoptycznych SCADA oraz 
podgląd kluczowych wskaźników (np. OEE), zapewnia szybszą 
reakcję na zdarzenia i większą kontrolę nad procesem.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE
Czytelny dostęp do danych rzeczywistych, historycznych oraz 
danych z systemów klasy MES (np. monitorowanie przestojów 
produkcyjnych, historia alarmów i zdarzeń)

ACCELERATION PLAN (OPCJA DODATKOWA)
Roczna umowa serwisowa, zapewniająca opiekę producenta                   
i bezpłatne aktualizacje oprogramowania



PROFICY WEBSPACE W PRAKTYCE

Dostęp do systemu SCADA
• Ułatwiona kontrola parametrów nadzorowanego procesu
• Możliwość potwierdzania alarmów, sterowania procesem
• Nawigacja po przygotowanych ekranach synoptycznych
• Wygodny dostęp do wielu systemów z jednego miejsca

Zdalne zarządzanie procesem
• Zarządzanie procesem w czasie rzeczywistym z dowolnego
    miejsca przez urządzenia mobilne
• Skrócony czas reakcji na sytuacje alarmowe i szybsze podejmowanie decyzji
• Szybszy obieg informacji między zespołami i różnymi szczeblami zarządzania

Równoległe licencjonowanie
• Webspace obsługuje licencje dostępu jednoczesnego (oparte na liczbie osób jednocześnie korzystających
    z oprogramowania), co pozwala na wygodny dostęp do aplikacji SCADA iFIX z dowolnego urządzenia w sieci.

PRZYKŁADOWA ARCHITEKTURA SYSTEMU

PLC + driver GE iFIX Plus - aplikacja wielomonitorowa

GE iFIX iClient GE iFIX iClient TS GE Webspace Server

Internet

TV

Laptop

Urządzenia mobilne

Zapytaj o różnice pomiędzy

klientami dostępowymi do aplikacji iFIX

zadzwoń 32 782 71 97



DLACZEGO WEBSPACE? WARTO WIEDZIEĆ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZETESTUJ ZA DARMO:
www.vix.com.pl/demo

WSPARCIE TECHNICZNE  
opieka serwisowa VIXCare w cenie licencji

USŁUGI WDROŻENIOWE:
zapytaj o możliwość rozbudowy, aktualizacji,
optymalizacji Twojego systemu SCADA/Webspace

BOGATA BAZA WIEDZY
pomoże Ci rozpocząć pracę z systemem

PROFESJONALNE SZKOLENIA
www.vix.com.pl/szkolenia

W pełni funkcjonalny klient internetowy
i mobilny oparty o HTML5

Możliwość zdalnego sterowania procesem 
oraz raportowania z dowolnego miejsca

Nawigacja oparta o model, umożliwiająca 
szybszy dostęp do szukanych informacji

Zdalny odczyt historii alarmów i zdarzeń
Zero konfiguracji klientów

Konfiguracja połączeń z serwerem SCADA
w jednym kroku

Wsparcie dla aplikacji wielomonitorowych

Możliwość bezpiecznego wykorzystywania 
kontrolek firm trzecich
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