Uma nova geração de
software SCADA/HMI
A Progea introduz uma nova era em supervisão industrial
com o Movicon.NExT™
O Movicon.NExT™ é uma nova geração de software que revoluciona completamente a tecnologia dos sistemas SCADA
e IHM. O Movicon.NExT™ é baseado na tecnologia Automation Platform.NExT™, uma arquitetura de software projetada
para construir a base dos softwares de automação modernos. Ela é uma plataforma aberta e escalável baseada em .NET
e no que há de mais moderno em software de conectividade e na nova tecnologia para desenvolvimento de interface com
usuário, o WPF/XAML. Esta plataforma permite aos profissionais da automação criar soluções perfeitas para Supervisão,
IHM, Controle, Historiador, MES e Análise de Dados para atender as demandas diversas como a Indústria 4.0 ou IoT.

•

Framework Plug-in A nova tecnologia do

•

Nova Geração de Gráficos WPF e XAML

•

HTML5 e Mobile Apps O Servidor Web do Movicon.

•

Movicon.NExT™ foi construída em código .NET, 64 bits.
Um framework criado e desenvolvido para garantir
confiabilidade, abertura e desempenho. A plataforma
usa módulos do tipo plug-in, o que permite que a Progea
e outras empresas criem e adicionem novos recursos/
funcionalidades ao Movicon.NExT. O framework do Movicon.
NExT™ oferece uma suíte rica de módulos funcionais
capazes de garantir soluções abertas e extensíveis.
O Movicon.NExT™ oferece um novo conceito em interface
para o usuário, com imagens 2D e 3D, explorando a
qualidade excepcional dos gráficos vetoriais do WPF/XAML
e da última geração do acelerador gráfico DirectX. Uma
seleção de símbolos e objetos de nova geração dão suporte
as tecnologias multi toque e Kinect do Windows™ 10,
melhorando o estilo e a navegação.
NExT™ oferece uma nova geração em soluções para
Clientes Web usando a tecnologia HTML5 para acesso
remoto às aplicações, com garantia de desempenho
e integração entre plataformas. Além disso, foram
desenvolvidas Apps especificamente para smartphones
e tablets simplificando o acesso às aplicações com
dispositivos móveis, via Web.

•

Banco de Dados e Nuvem O Movicon.NExT™

Conectividade OPC UA e Driver de I/O

•

Controle de Acesso O módulo de segurança do

O Movicon.NExT™ usa a arquitetura cliente/servidor
incluindo o modelo de informação definido na norma OPC
UA e a tecnologia WCF na infraestrutura da comunicação.
Estão disponíveis vários drivers de comunicação para
permitir a troca de dados com os mais diversos dispositivos
de comunicação e seus fieldbuses (CLPs, SDCDs, RTUs,
Relés de Proteção, Medidores ...).

usa o Virtual File System (VFS) para tornar a aplicação
independente do modelo de armazenamento dos
dados. Permite ao usuário conectar a bancos de dados
relacionais (por ex. SQL Server), usar a computação na
nuvem (i.e. Azure) ou usar arquivos XML para arquivar e
historiar aos dados de processo e do projeto.
Movicon.NExT™ usa a autenticação no login do usuário
com o gerenciamento da associação do usuário a
grupos que definem níveis de privilégios assegurando
o máximo de segurança e a possibilidade de integração
com sistemas de autenticação fornecidos por terceiros
(ex.: biometria).

•

Escalabilidade A Automation Platform.NExT™

•

Abertura A tecnologia da Automation Platform.

foi projetada para garantir a máxima escalabilidade.
Fornece um ambiente de desenvolvimento único para
soluções modulares que são flexíveis e fáceis de integrar à
plataforma. A arquitetura da Platform.NExT™ tem excelente
custo-benefício, reduz o tempo de desenvolvimento e
oferece modos de implantação ilimitados.
NExT™ é baseada no conceito de “plug-in”, permitindo
máxima interoperabilidade com sistemas para integrar
novos módulos funcionais ao framework da Progea para
soluções .NET completamente customizadas. O ambiente
gráfico é baseado em WPF e suporta ferramentas externas,
para criar gráficos XAML. A poderosa linguagem VB.NET,
integrada, garante a customização.

•

Segurança A Automation Platform.NExT™ garante

•

Padrões A Automation Platform.NExT™ é baseada em

•

•

Conectividade O modelo de informação da Automation
Platform.NExT™ é baseado na tecnologia OPC UA. Isto
garante melhor conectividade a qualquer dispositivo
ou aplicação baseados nesta tecnologia, que fornece
segurança e desempenho incomparáveis. O módulo I/O
Data Server oferece um número significante de drivers de
comunicação nativos, que fornecem conectividade direta
a dispositivos com protocolos proprietários, tais como
Siemens, Rockwell, Modbus, Omron, e outros. A arquitetura
Cliente/Servidor da plataforma foi especialmente projetada
para unir TI e tomadores de decisão com informações de
toda a produção.

•

Banco de Dados e Nuvem A Platform.NExT™

•

Habilitado para Web A Platform.NExT™ torna o

•

Desenvolvimento A Automation Platform.NExT™

o máximo nível de segurança. Além do gerenciamento
de usuários, podem ser integradas outras soluções de
autenticação fornecidas por terceiros.

padrões de mercado garantindo interoperabilidade com
equipamentos e sistemas. Os mais modernos padrões em
sistemas gráficos são assegurados pelas tecnologias XAML
e WPF. O armazenamento de dados históricos usam as
tecnologias MS SQL Server e Azure além do suporte aos
demais Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Os
arquivos do projeto são codificados em XML. O VB.NET é a
linguagem de script, um padrão de mercado. A comunicação
é baseada na interface OPC UA, além de integrar os vários
drives de comunicação.

Desempenho A Automation Platform.NExT™ valoriza
o desempenho. Comunicação veloz, gerenciamento de
dados em tempo real e otimização de gráficos que faz uso
de aceleradores gráficos e do DirectX, garantem o máximo
em tecnologia sem prejudicar o desempenho.

permite armazenar de forma eficiente todos os dados
gerenciados pelo Servidor. O Virtual File System (VFS)
permite que a aplicação seja independente do modelo de
persistência dos dados. Os dados são armazenados por
padrão no MS SQL, mas os bancos de dados Oracle e MySQL
também podem ser usados, e bem como a tecnologia em
Nuvem com o Microsoft Azure.

conceito de acesso via Web uma referência incomparável.
O desenvolvimento de projetos habilitados para Web é
extremamente fácil e eficiente graças ao Servidor Web
que usa a tecnologia HTML5 para garantir a máxima
portabilidade entre plataformas e sistemas operacionais,
máximo desempenho e melhores gráficos.
apresenta um ambiente de trabalho rico em recursos
intuitivos. A plataforma faz uso de novas tecnologias com
objetivo de agilizar e tornar mais efetivo o desenvolvimento
dos projetos. Os diversos assistentes, gabaritos,
bibliotecas de símbolos e caixas de ferramentas têm este
fim. Todos com uma qualidade gráfica e reusabilidade
sem precedentes. A plataforma usa o conceito de
funções modulares que permite ao desenvolvedor criar
seus módulos plug-in, externamente, e integrá-los na
plataforma.
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