SercoVision opties

Meer
overzicht

Haal meer uit uw automatisering

Met het bedienings- en registratieprogramma SercoVision verzamelt u grote
hoeveelheden data. Om meer informatie uit deze software te halen kunt u
gebruik maken van verschillende opties. Zo vergroot u het inzicht in de vitale
bedrijfsprocessen en kunt u de instellingen verder optimaliseren.

Beter begrip
van relaties

Praktisch dashboard
Voor een meer overzichtelijke bediening van SercoVision heeft Sercom de dashboard
optie SercoView ontwikkeld. Met SercoView kunt u uw bediening precies zo inrichten
als u dat het liefste zou zien. U maakt daarbij gebruik van uw eigen foto’s en schema’s.
Dit maakt voor u de bediening nog eenvoudiger en overzichtelijker.
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Beveiliging
mogelijk
Vergelijken met collega’s
Met de SercoVision optie LetsGrow.com kunt u
eenvoudig en overzichtelijk data van verschillende
procescomputersystemen naast elkaar zetten.
Door het ‘live’ bekijken en vergelijken van diverse
metingen van deelnemers in uw studiegroep kunt
u samen met uw collega’s uw bedrijf op een hoger
plan brengen.
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Met het bedienings- en registratieprogramma SercoVision verzamelt u grote
hoeveelheden data. Om meer informatie uit deze software te halen kunt u
gebruik maken van verschillende opties. Zo vergroot u het inzicht in de vitale
bedrijfsprocessen en kunt de instellingen verder optimaliseren.
Heldere grafieken
Met de optie ‘Grafieken’ krijgt u een helder beeld
van het verloop van de processen op uw bedrijf.
U kunt gegevens uit het verleden opvragen waarmee u een onbeperkt aantal relaties kunt
bestuderen over elke periode. De grafieken zijn
voorzien van een handige legenda. De optie
‘Grafieken’ biedt mogelijkheden voor het
inzoomen, het vergelijken van diverse periodes
én het gebruik van meerdere tijdschalen.
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U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met
de optie ‘snelle grafieken’, waarmee u een nog
gedetailleerder beeld van de metingen krijgt.
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Periode overzichten
Met de optie ‘Periode overzichten’ kunt u op uniforme manier geregistreerde gegevens
opvragen en kunt u bovendien gemakkelijk verschillende berekeningen uitvoeren met
behulp van de waarden in de grafieken om zo meer
Min. waarde van de dag
inzicht te krijgen in bijvoorbeeld:
Max. waarde van de nacht
Gemiddelde waarde van het etmaal
Cumulatief van een stralingssom
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Beschikbare SercoVision opties:
SercoNet
SercoView
SercoForecast

SercoCSV
SMS-alarm
Touchscreen
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