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Versiondog 6.0
Nová verze systému Versiondog 6.0 přináší oproti předchozí verzi celou řadu nových funkčností.
Zároveň došlo k rozšíření typů komponent (Smart Compare).
V tomto dokumentu je uveden přehled nejdůležitějších novinek a uživatelský popis vybraných
funkčností.

Představení novinek ve Versiondog 6.0
Nové funkčnosti
Versiondog MobileApp
- Nová aplikace na mobilní zařízení, která zpřístupňuje údaje publikované prostřednictvím webového
serveru
Webový klient
- Integrace nových statistických funkcí
EU GDPR
- Integrace nového nařízení Evropské unie GDPR na ochranu osobních údajů
- Zobrazení aktivit uživatele vykonaných v rozhraní User klient

Smart Compare
FactoryTalk View
- Nový typ komponenty (Smart Compare) pro Wonderware System Platform
BECKHOFF TwinCAT
- Podpora nové verze 3.0
GE Proficy Machine Edition
- Podpora vývojového prostředí verze 9.5
Siemens SIMATIC PCS7
- Podpora vývojového prostřední verze 9.0 SP1
Schneider Unity Pro
- Podpora vývojového prostřední verze 13
Siemens TIA Portal
- Podpora vývojového prostřední verze 15.0
WinCC Pro 14 SP1
- Integrace WinCC flexible 2008 SP5

Úlohy
Phoenix Contact MGuard routers
- Nový komunikační modul
Kistler maXYmos
- Integrována funkce na obnovení dat

V tomto dokumentu jsou dále podrobněji představeny některé z výše uvedených novinek.
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Versiondog Mobilní Aplikace
K dispozici je aplikace, která umožňuje připojení k webovému rozhraní Versiondog. Tato aplikace je
dostupná pro operační systém Android a iOs. Pro potřeby této aplikace byl vytvořen nový grafický
náhled na vykonané operace.

Webový klient – Rozšíření funkčností
Funkčnost Webového klienta je neustále rozšiřována, v budoucnosti by měl zcela nahradit uživatelské
rozhraní Report klient, umožnit zpřístupnění uložených dat, ale také poskytnout základní grafické
přehledy. Za tímto účelem byl integrován graf vykonaných úloh, který za zvolené časové období a nad
vybranými komponentami zobrazuje celkový přehled vykonaných úloh s podílem záloh: shodných,
rozdílných, s chybou či nevykonaných.
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Administrace serveru - Editor typů komponent
Versiondog 6.0, jako zpravidla každá z předchozích verzí, přináší i podporu pro nové typy zařízení
prostřednictvím nových Smart Compare:
Wonderware Systém Platform
- Umožnuje inteligentní (Smart) porovnání jak pro celé projekty *.cab, tak i pro jednotlivé exportované
objekty *.aaPKG
Phoenix Contact mGuard Switch
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Administrace serveru - Úlohy
Nová verze Versiondog 6.0 přinesla spolu s novými Smart Compare i nové komunikační moduly.
Zároveň došlo i k úpravě (přepracování) některých stávajících modulů.
Phoenix Contact MGuard routers
- Stávající komunikační modul pro Switche rozšířen pro tento typ switchů.
Wonderware System Platform
- Přepracovaný komunikační modul v návaznosti na nový typ komponenty (Smart Compare).
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