DataHub OPC Logger
®

INTEGRA SEU SERVIDOR OPC COM QUALQUER BANCO DE DADOS
Qualquer banco de dados, qualquer tabela, qualquer condição

F

inalmente há uma maneira conveniente para acessar e armazenar dados de processo de qualquer sistema OPC, independentemente de qual banco de dados que você precisa usar, ou tabela onde você precisa
registrar seus dados. Desde de que você consiga transferir os dados do sistema para um servidor OPC,
você pode usar o DataHub OPC Logger para gravar os dados em qualquer banco de dados SQL, local ou
remoto, usando o protocolo ODBC. Você pode registrar dados de tags OPC em qualquer tabela existente no seu
banco de dados ou criar uma nova tabela a partir do DataHub OPC Logger. O disparo do armazenamento dos
dados é totalmente conﬁgurável.
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Nenhum dado é perdido

Se a conexão com o banco de dados falhar por qualquer motivo, o DataHub OPC Logger armazena todos os
valores, e os envia quando a conexão estiver restabelecida. Cada mudança no valor dos dados é armazenada
com o seu carimbo de tempo e é gravada no banco de dados na ordem sequencial em que ocorreu.

Escreva os registros do banco de dados de volta para o servidor OPC

A partir de qualquer tabela de banco de dados, você pode usar o DataHub OPC Logger para fazer consultas e
enviar os resultados de volta para o servidor OPC. Isto é útil para o controle do processo, envio de receitas,
entre outros. Use qualquer sentença SQL para consulta em qualquer banco de dados, e busque quantos dados
precisar. Consultas podem ser enviadas com base em mudanças do valor de um tag, hora do dia ou periodicamente em qualquer frequência.

Benefícios e Características
Fácil de conﬁgurar usando uma interface gráﬁca.
Inicie e pare o armazenamento ou a consulta usando eventos de disparo totalmente conﬁguráveis.
Dispare o armazenamento ou a consulta com base em mudanças do valor de um tag, hora do dia ou
periodicamente em qualquer frequência, ou através de script.
Opera com tabelas de banco de dados existentes ou cria facilmente novas tabelas.

Store-and-Forward garante que todos os dados sejam armazenados
- em ordem sequencial.
Trabalha em máquina local ou através de rede.
Armazena em vários bancos de dados ou combina dados de diversos bancos de dados criando
um conjunto de dados único dentro do DataHub.

Totalmente integrado

O armazenamento e a consulta de dados são muitas vezes parte de um sistema maior. O DataHub OPC
Logger funciona com qualquer cliente ou servidor OPC. Funcionalidades de integração de dados opcionais
incluindo OPC tunnelling, redundância, conectividade via DDE, a capacidade de enviar mensagens de e-mail e
SMS, além de uma IHM baseada na web DataHub® WebView™, permitem a você visualizar dados de seu
banco de dados em formatos numéricos e tabulares.

Bancos de dados suportados
Microsoft Access
Oracle Database
Sybase

Microsoft SQL Server
FileMaker
TimesTen

MySQL Server
Qualquer banco de dados
compatível com ODBC

Informações do Sistema

O Cogent DataHub suporta conexões servidor e cliente OPC DA 3 e DA 2 e também protocolo ODBC. Roda
nos seguintes sistemas operacionais:
Windows 8 (32-bit & 64-bit)
Windows 7 (3-bit & 64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-bit)

Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit)
Windows Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit)
Windows Vista (32-bit & 64-bit)
Windows XP SP2 (32-bit & 64-bit)
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