
CIMPLICITY 11 od GE Digital
Monitoruje a ovláda všetky aspekty priemyselných prevádzok - vysokovýkonné HMI / SCADA riešenie

Správne rozhodnutia prinesú žiadané výsledky, 
so správnym tímom ľudí, so správnym HMI, 
Osvedčená automatizačná platforma CIMPLICITY od spoločnosti GE 
Digital poskytuje  klient / server vizualizáciu a správu zariadení - od 
samostatných strojov až po kompletné výrobné závody kdekoľvek na 
svete. Zásadne tak napomáha riadiť prevádzky a prijímať rozhodnutia. 
Desaťročia výskumu, vývoja a ďalších možností z rodiny SW produktov 
Proficy od GE Digital je CIMPLICITY HMI / SCADA voľbou pre najväčšie 
svetové spoločnosti. CIMPLICITY zabezpečí rýchlejšiu odozvu, nižšie 
náklady a vyššiu ziskovosť.
Naša najnovšia verzia, vďaka nástrojom Rapid Application 
Development vrátane OPC UA auto-discovery, dokonalejších mimic-
building nástrojov a knižníc a REST API vzdialenej konfigurácii výrazne 
skracuje čas na uvedenie do prevádzky. Verzia 11 tiež obsahuje 
podporu SQL AlwaysOn pre vysokú dostupnosť, threadpooling na 
zvýšenie celkového výkonu systému, dokonalejšie nastavenia alarmov 
a podporu pre najnovšie aktualizácie operačného systému a databázy.

01 Znižuje čas odozvy a chyby operátora
- vysokovýkonné HMI / SCADA

CIMPLICITY mení HMI prostredie tak, aby umožňovalo podporu rozhodovania 
pre používateľa. Celkové rozloženie rozhrania HMI je navrhnuté tak, aby poskytlo 
používateľom informačne najkomplexnejší a zároveň personalizovaný  pohľad 
na problém alebo úlohu - pre rýchlejšiu reakciu bez výskytu chýb. Sofistikované 
funkcie správy a eskalácie alarmov môžu navyše operátorom pomôcť vidieť a 
konať podľa alarmov, podľa tých na ktorých naozaj záleží, a tak zvýšiť efektivitu 
a znížiť riziko

Rýchle nasadenie pomocou 
Rapid Application Development (RAD)

Rýchle nasadenie pomocou nových výkonných nástrojov RAD vrátane 
automatického zisťovania OPC UA. Výrazne urýchľuje vytváranie 
databáz z dátových zdrojov OPC UA. Verzia 11 taktiež predstavuje 
prehliadač Tried/Objektov pre animácie a výrazy, a vylepšuje možnosti 
vytvárania inteligentných objektov s minimálnym skriptom alebo 
dokonca úplne bez potreby skriptov. So CIMPLICITY môžete využiť 
objektovo-orientovaný dizajn s jednoduchou opakovateľnosťou a 
kratšou dobou na získanie prínosov prostredníctvom modelovaného 
kontextu. Na rýchle vytvorenie štruktúrovanej databázy môžete použiť 
triedy a objekty. Možnosti modelovania v aplikácii CIMPLICITY vám 
dovolia vytvárať šablónové aplikácie pre opakovateľné zariadenia, čo 
tiež urýchľuje konfiguráciu.

Lepšia konektivitu, zabezpečenie a 
spoľahlivosť vo všetkých  operáciách

Vďaka podpore OPC UA servera pre modelované dáta CIMPLICITY 
pomáha agregovať systémy pre jediné pripojenie k SCADA systému a 
konsolidovaným obrazovkám. Navyše Global Discovery Server 
CIMPLICITY redukuje hrozby kybernetických útokov pomocou 
komunikácie s certifikátmi. Vďaka dôkladným postupom kódovania a 
overenej bezpečnej konfigurácii (Achilles Practices / IEC 62443) je 
CIMPLICITY ten SCADA systém, ktorý spĺňa najnáročnejšie 
bezpečnostné požiadavky.

Výstupy
• Rýchla detekcia problému a reakcia na problém pomocou návrhov

koncepcií pre High Performance  HMI postaveného na výskume ISA a
GE

• Skracuje čas na uvedenie do prevádzky pomocou nástrojov Rapid
Application Development vrátane webovej konfigurácie SCADA a
objektovo orientovaného dizajnu

• Zlepšuje rozhodovanie pomocou informácií dávaných do kontextu s
podporou modelovania dát

• Znižuje hrozbu kybernetických útokov komunikáciou s využitím
certifikátov a overenými bezpečnými konfiguráciami (Achilles
Practices / IEC 62443).

• Minimalizuje čas a náklady na údržbu pomocou používania klientov bez
potreby času pre nasadenie

• Umožňuje výnimočnú flexibilitu dizajnu pri zahrnutí obsahu HMTL5
dodaného iným výrobcom

• Posilňuje zabezpečenie a spoľahlivosť pomocou najnovších aktualizácií
operačného systému a databáz vrátane podpory Microsoft Windows
Server 2019

Vďaka tisíckam inštalácií ponúka CIMPLICITY dôveryhodný prevádzku, 

spoľahlivosť, jednu z najbohatších sád funkcií HMI / SCADA a inovácie  

edge-to-cloud od spoločnosti GE Digital.

Martin Siegenthaler, Process Automation and System 

Support, Blaser Swisslube AG

“Používanie softvéru spoločnosti GE Digital nám umožnilo 
preukázateľne zvýšiť produktivitu a výrazne zlepšiť kvalitu 
procesu. Tento softvér uľahčuje každodennú prácu našich 
zamestnancov."
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03 Vizualizácia dostupná kdekoľvek

Obrazovky CIMPLICITY cez Web HMI a Webspace sú plne kompatibilné 
s HTML5 a podporujú koncepty responzívneho dizajnu. Displeje 
podporujú viacdotykové ovládanie a je možné ich škálovať tak, aby sa 
prispôsobili rôznym faktorom a orientáciám, podľa veľkosti obrazovky 
na ktorej sa bude HMI zobrazovať

Štandardy pre spoluprácu internetu vecí

CIMPLICITY dodáva štandardný otvorený ekosystém pre vynikajúcu 
interoperabilitu a základ pre IoT. CIMPLICITY odráža záväzok spoločnosti GE 
Digital k OPC UA, MQTT, ISA 18.2, ISA 101 a ďalším.
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Vlastnosti
Nové vo Verzii 11

• OPC UA auto-discovery: pomocou servera Global
Discovery Server sa pripája k serverom OPC UA,
prechádza priestor mien serverov UA, vyberá  premenné
a vytvára databázu CIMPLICITY (offline alebo dynamickú)

• Znížené/eliminované skriptovanie: priradenie premennej
k otvorenej / prekrytej obrazovke podľa hodnoty, zápis
textovej animácie do premennej, procedúry priraďovania
premenných, funkcia na získanie ID session terminálovej
služby, možnosti zobrazovania na monitoroch
(odstránenie systémovej ponuky, pingovanie), tooltipy
(odôvodnenie, viacriadkové, zaoblené rohy)

• Vylepšené funkcie výrazov (čas, tvar, formátovanie textu)
a prehľadávanie tried na vytváranie výrazov

• Podpora SQL AlwaysOn pre vysokú dostupnosť

• Zvýšenie výkonu súbežným vykonávaním skriptov

• Iné: Vylepšenia nastavenia alarmu a zmeny schválenia,
online nápoveda / dokumentácia CIMPLICITY, úložisko
databázy pre denníky stavu, podpora Windows Server
2019 a SQL 2017

Osvedčeá, viacúčelová HMI / SCADA 

Efektívne operácie
• Správa alarmov a eskalácia

• Riadenie pracovných procesov Work
process management

• Sledovanie výroby

• SPC, návod, prehrávanie incidentu (DGR)

• Pripojiteľnosť zariadenia

• Vysoká dostupnosť

Výkonné vývojové nástroje
• Design library

• Database model-based design (Triedy/Objekty)

• Rozširovateľnosť, (VB, .NET, Rich APIs)

• Otvorené štandary (ISA, IEC, OPC)

Vysoko škálovateľné
• Od najmenších až po rozsiahle systémy

(>500K bodov)

• Celopodnikové riešenia

Hardvérové požiadavky

Softvérové požiadavky
• CIMPLICITY 11 podporuje nasledujúce operačné systémy:

o Microsoft Windows 10 (32-bitový alebo 64-bitový),
verzie P / E / U

o Microsoft Windows 10 IoT Enterprise (LTSB) - je
podporovaná iba úplná verzia IoT. Nie základná a
mobilná verzia.

o Microsoft Windows 8.1 (32-bitový alebo 64-
bitový), verzie P / E / U

o Microsoft Windows Server 2019
o Klaster Microsoft Windows Server 2019
o Microsoft Windows Server 2016
o Klaster Microsoft Windows Server 2016
o Microsoft Windows Server 2012 R2

• Podporované: Microsoft SQL Server 2017, 2016, 2014;
SQL Express 2017, 2016, 2014; Microsoft Visual Studio
2017; Oracle 12C

Zvýšte svoju efektivitu používaním vysokovýkonných 
HMI a SCADA funkcionalít v softvéri CIMPLICITY 11. 
Vďaka najnovšej inovácii v koncepcii HMI pre efektivitu 
môžu vaši operátori rýchlo identifikovať problémy a 
ich príčiny pri detailnom prehľade prevádzkových 
zariadení. Zisti viac

CIMPLICITY 11 

výrazne znížuje čas 

potrebný na vývoj 

databáz z dátových 

zdrojov OPC UA.

Ďalšie vlastnosti

• Efektívne vysokovýkonné HMI

• Nikdy nezačínate na prázdnom papiery, vždy je k
dispozícii vhodný model

• Natívne namapovaný štruktúrovaný model aktív
cez Web HMI do tried a objektov v Cimplicity

• OPC UA pre štruktúrované dáta a interoperabilitu
zabezpečenú už od návrhu, vrátane servera OPC
UA pre konsolidované dáta v kontexte s modelom
so správou certifikátov

• Vysoká dostupnosť: Redundancia hostiteľa,
podpora Windows klastrov, dynamická
konfigurácia, podpora hardvéru s vysokou
dostupnosťou

• Zabezpečené podľa návrhu: Sprievodca bezpečnou
konfiguráciou (Achilles Practices / IEC 62443),
Global Discovery Server a správa certifikátov

• Lokálne, vzdialené pripojenie cez LAN, WAN alebo
internetové pripojenie vrátane VPN

CIMPLICITY 11 od GE Digital
Monitoruje a ovláda všetky aspekty priemyselných prevádzok - vysokovýkonné HMI / SCADA riešenie

• Počítač Intel Core 2 Duo 3,0 GHz alebo lepší

• Minimálne 4 GB RAM

• Minimálne 40 GB voľného miesta na pevnom disku

Hardvérové a softvérové požiadavky sú informatívne a môžu sa 
líšiť podľa nasadenia zákazníka. Ďalšie podrobnosti nájdete v 
dokumentácii k produktu.

https://www.ge.com/digital/applications/hmi-scada/cimplicity


Related Products for Your Digital Transformation Journey

Rodina produktov Proficy od spoločnosti GE Digital vám pomáha monitorovať, ovládať a vizualizovať všetky aspekty operácií, čo operátorom 
následne umožňuje robiť rozhodnutia lepšie a rýchlejšie.  Transformácia vášho podnikania si vyžaduje základné inovácie, ktoré sú podmienkou 
budúceho úspechu . Vzžaduje si to bezpečné prepojenie aktív a procesov, aby sa zvýšila prevádzková efektívnosť zodstránili neplánované 
prestoje a zlepšil výkon.

www.ge.com/digital

Proficy Plant Applications

Dream Report

Plnohodnotné prehľady, ktoré 
vám pomôžu zlepšiť výkon a 
splniť prevádzkové ciele.

Tracker

Urýchľuje čas uvedenia na trh a 
zlepšuje výkon just-in-sequence v 
globálnom meradle.

Proficy Operations Hub

Moderné, centralizované prostredie 
na rýchlu tvorbu priemyselných 
aplikácií pre Web-based intelligence. 
Umožňuje kolaboráciu a neustále 
zlepšovanie pomocou centralizovanej 
vizualizácie, konfigurácie, 
digitalizovaným procesom a business 
inteligencie

Proficy Historian

Optimalizujte výkonnosť aktív a 
prevádzok prostredníctvom A&E zberu 
a agregácie priemyselných údajov v 
rámci časových radov. Zlepšite 
rozhodovanie pomocou pokročilej 
analýzy trendov.

Kontakt

Maximalizujte celkovú efektívnosť 
zariadení (Overall Equipment 
Effectiveness - OEE), zlepšite 
plánovanie výroby a zabezpečte 
kvalitu produktu využívaním 
výrobných údajov v reálnom čase

Proficy Workflow

Poskytnite operátorom dynamické, 
interaktívne elektronické pracovné 
pokyny (eSOP) pre konzistentnejšie 
operácie a optimalizované procesy.

iPower

Zabezpečuje bezpečnejšie operácie 
a efektívnu správu siete. iPower je 
SCADA, ktorá zjednoduší správu 
siete!
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Služby

Vo svete priemyselného internetu vecí (Industrial Internet of Things - IIoT) sú 
organizácie schopné optimalizovať produktivitu, znižovať náklady a dosahovať 
vynikajúcu prevádzkovú úroveň. Aj keď je to vzrušujúci čas na príležitosti a rast, 
môže to priniesť aj nové výzvy, otázky a neistotu. Bez ohľadu na to, kde sa 
nachádzate na svojej ceste IIoT, GE Digital vám ponúka tie správne služby.

Poradenské Služby Môžeme vám pomôcť naplánovať a začať vašu cestu IIoT 
spôsobom, ktorý je v súlade s vašimi konkrétnymi obchodnými požiadavkami.

Riadené Služby Pomôžeme vám udržiavať vaše kritické zariadenia z jedného z 
našich centier po celom svete, pomocou prediktívnej analytickej technológie 
založenej na modeloch.

Implementačné Služby Naši skúsení partneri môžu implementovať 
kolaboratívny, viacgeneračný program, ktorý spojí vaše existujúce investície so 
správnymi vylepšeniami a technológiami. 

Vzdelávacie Služby Špecializujeme sa na vzdelávacie služby prostredníctvom 
našich školiacich a certifikačných programov, aby sme zaistili, že využívate 
naše riešenia v plnom rozsahu. 

Acceleration Plans Pomôžeme Vám, aby vaše podnikanie naďalej fungovalo s 
najvyššou účinnosťou, a to všetko pri súčasnom zmierňovaní rizík pre vaše 
investície. 

Bezpečnostné Služby Naše riešenia poskytujú priemyselnú bezpečnosť pre 
širokú škálu topológií OT sietí a aplikácií.

o GE

GE (NYSE: GE) je svetová digitálna priemyselná spoločnosť, ktorá transformuje priemysel pomocou softvérovo definovaných nástrojov a riešení, ktoré sú prepojené, 

responzívne a prediktívne. Spoločnosť GE je organizovaná na základe globálnej výmeny poznatkov, tzv. „GE Store“, prostredníctvom ktorej každá spoločnosť zdieľa a 

má prístup k rovnakej technológii, trhom, štruktúre a intelektu. Každý vynález ďalej podporuje inováciu a aplikáciu v našich priemyselných odvetviach. Vďaka ľuďom, 

službám, technológiám a rozsahu poskytuje GE lepšie výsledky zákazníkom tým, že hovorí jazykom priemyslu.
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