OPC Router - Telegram Bot
Conectando ao Telegram
A chegada dos smartphones abriu possibilidades completamente novas para acessar remotamente dados dos processos industriais. As interações
possíveis com os smartphones podem ser implementadas em diversas formas convenientes e vão além de notificações de texto simples.
Com a conexão Telegram Bot, o OPC Router permite que o Telegram seja interligado ao processo industrial. Usuários do bot autenticados podem receber
mensagens, como alarmes, dados de produção, estados de operação, push notifications, mas também podem disparar ações. Buscas e atividades
específicas de aplicação podem ser configuradas no OPC Router, que então podem ser chamadas a partir do smartphone através de acesso remoto
autenticado.
Você pode facilmente criar um acesso remoto ao seu sistema de produção e dar ao usuário a possibilidade de reagir rapidamente a situações de exceção
e dar acesso os dados de produção.
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Conectando Sistemas
Objetos de Transferência

Trigger

O Objeto de Transferência do plug-in Telegram bot estabelece a conexão
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Exemplos de Aplicação do Plug-In Telegram Bot
Sistema de alarme com o Telegram
Junto com o plug-in SQL Server do OPC Router (MS SQL, MySQL, Oracle, Access, ODBC), sistemas de alarme
eficientes com conexão a smartphones podem ser configurados facilmente. Para isto, mensagens de alarme, que
são gerenciadas, geradas e armazenadas em banco de dados SQL, são enviadas via bot para clientes Telegram
registrados.
O OPC Router pode também disponibilizar comandos para o reconhecimento de alarmes e adição de comentários.
Com o acesso os dados do banco de dados, o plug-in Telegram pode disponibilizar aos clientes Telegram resultado
de consultas, por exemplo apresentar dados detalhados nas mensagens de alarme.

Criando Bot do Telegram sem fazer programação
A criação de um bot do Telegram é feita com apenas alguns cliques. É possível colocar mensagens no bot através de programação em C#, Python e
outras linguagens, mas é muito trabalhoso. Com o plug-in Telegram Bot do OPC Router, isso é possível sem programação complexa e é feito através de
configuração gráfica. Mensagens de outros plug-ins (SAP, OPC, MQTT etc.) podem simplesmente ser enviadas para o bot e então ser enviadas aos
clientes registrados. Comandos podem ser criados para disparar gatilhos no projeto do OPC Router. Crie seu bot do Telegram para seu sistema em
poucos minutos.
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