fact sheet #71

zenon Analyzer 3.30
Análise de dados mais fácil e transparente
A atualização para zenon Analyzer 3.30 oferece uma gama variada de
recursos aprimorados. Property Help, o qual já é um recursos do zenon, agora
está disponível no lançamento mais recente de zenon Analyzer. Com grandes
melhorias nos módulos Extended Backup e Custom Themes, agora é possível
trabalhar de forma ainda mais segura e analisar os dados de produção de
forma mais personalizada.

Backup de dados aperfeiçoado
O módulo Extended Backup tem sido uma parte integrante do

Rápido e totalmente integrado:
Metadata Synchronizer

zenon Analyzer já há algum tempo, mas as extensivas atuali-

zenon Analyzer 3.30 inclui um módulo novo e autônomo com

zações na versão 3.30 agora trouxeram uma virada no jogo. O

recursos adicionais que oferecem uma alternativa ao Analyzer

módulo agora suporta metadados, bem como dados de outras

Export Wizard. Além da segurança aperfeiçoada, o Metadata

fontes, como por exemplo relatórios ou bases de dados de

Synchronizer oferece processamento até 50 vezes mais rápido

terceiros. Isso oferece mais segurança aos usuários através do

que o Analyzer Export Wizard. O Metadata Synchronizer está

backup consistente de dados. A nova versão também simplifica

totalmente integrado ao zenon Editor, e permite transferências

o processo de transferência de dados para instalações do zenon

de metadados do zenon diretamente para a base de dados do

Analyzer em outros computadores.

Analyzer Server. Para evitar conflitos na transmissão e mini-

Informação adicional diretamente
no zenon Analyzer

mizar o risco de erro, nenhuma verificação de parâmetro automática ocorre em segundo plano. A transferência de metadados para o Analyzer Server funciona de forma disparada por

Property Help na nova versão agora funciona da mesma forma

um gatilho. Esse recurso é compatível com zenon versão 8.10

que no zenon. Os usuários aproveitam informações adicionais

e posterior.

disponíveis diretamente no zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). Além do valor padrão, elas incluem, por exemplo,

Relatórios Customizados

o valor mínimo e máximo da propriedade. Se os usuários tive-

Flexibilidade e facilidade para o usuário, duas características da

rem quaisquer dúvidas, podem consultar diretamente a ajuda

Plataforma de Software zenon, são os pilares sobre os quais o

online, onde podem encontrar acesso a toda a documentação do

módulo Custom Themes se sustenta. Disponível pela primeira

zenon e zenon Analyzer.

vez no zenon Analyzer na versão 3.30, essa funcionalidade
oferece aos usuários uma grande variedade de opções para a
preparação de relatórios customizados. Ela facilita manter uma

Fatos rápidos
 Segurança aperfeiçoada e troca de dados mais fácil
graças ao módulo Extended Backup
 Obtenha mais informações com a Property Help
 Transferência de metadados mais rápida e segura
 Temas customizados para relatórios individualizados
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visão geral, já que apenas os dados relevantes para casos de uso
específicos são levados em consideração.
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zenon Analyzer 3.30
Realize a análise de dados de forma mais fácil e clara

Extended Backup

Property Help

Metadata Synchronizer

Custom Themes

Melhorias em Predictive Analytics

Melhorias fundamentais

 Contém várias bases de dados, metadados e parâmetros definidos no
Report Launcher
 Recuperação completa de backup
 Informações adicionais sobre propriedades diretamente no ZAMS
 Link direto para ajuda online
 Integração direta com o zenon Editor
 Transferências de metadados sem conflitos de transmissão
 Segurança aperfeiçoada
 Até 50 vezes mais rápido que o Analyzer Export Wizard
 Criação de modelos de relatório individualizados baseada em relatórios
ZAMS existentes
 Previsões precisas em segundos
 Opções de modelo de projeção otimizadas
 Paleta de cores otimizada para relatórios
 Novo relatório “N last alarms”
 Atualização de “Top N Alarm Reports” com “Shortest Alarm Time”
Para descobrir mais sobre os novos recursos adicionais no zenon
Analyzer 3.30, por favor consulte também as notas de lançamento.
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