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O PROFINETSET

PROFINETSET to darmowe narzędzie przeznaczone do podstawowej parametryzacji 

urządzeń z wykorzystaniem protokołu DCP (Discovery and basic Configuration Protocol).

DCP obsługuje każde urządzenie z wbudowaną obsługą protokołu PROFINET,

bywa on także implementowany w urządzeniach infrastruktury sieci Ethernet 

(przełączniki, interfejsy radiowe, moduły bezpieczeństwa).



detekcja urządzeń obsługujących protokół DCP w sieci lokalnej

parametryzacja interfejsu IP urządzenia (adres, maska, bramka)

ustawienie lub zmiana nazwy urządzenia (PROFINET NameOfStation)

przywrócenie w urządzeniu ustawień fabrycznych

wizualna identyfikacja urządzeń

hurtowa konfiguracja wielu urządzeń

eksport listy wykrytych urządzeń wraz z obsługiwanymi opcjami do CSV

generowanie raportu z informacją o wykrytych urządzeniach

oraz problemach

dzięki funkcjonalności eksportu, generowania raportów PDF możliwa jest 

inwentaryzacja sieci pod kątem zainstalowanych urządzeń PROFINET

zapis oraz odczyt listy wykrytych urządzeń do/z pliku co umożliwia 

wygenerowanie raportu lub eksport do pliku CSV w późniejszym czasie

Podstawowe funkcje aplikacji PROFINETSET



wybór interfejsu sieciowego

wykorzystywanego przez aplikację

definicja wielkości ikon

na liście wykrytych stacji

określenie kryterium

sortowania urządzeń

wyszukiwanie urządzeń według

określonego przez użytkownika kryterium

wyszukiwanie w sieci lokalnej wszystkich

urządzeń obsługujących protokół DCP

Interfejs użytkownika – pasek narzędzi



Menu Plik

funkcje pozwalające

na zapisanie wyników 

wyszukiwania 

Menu DCP

poszukiwanie urządzeń

oraz operacje wykorzystujące 

protokół DCP

Menu Urządzenie

funkcje wykonywane

w odniesieniu do wybranego 

urządzenia (dostępne również

w menu kontekstowym)

Menu Narzędzia

grupowa konfiguracja 

urządzeń oraz ustawienia 

aplikacji

Interfejs użytkownika – menu



właściwości wybranego urządzenialista wykrytych urządzeń

informacje statusowe lub tekst podpowiedzi

Detekcja urządzeń obsługujących DCP



Dla urządzeń wykrytych w sieci dostępne są następujące informacje:

adres fizyczny (MAC)

nazwa stacji w PROFINET (NameOfStation)

alias stacji w PROFINET

identyfikator dostawcy

identyfikator urządzenia

opis producenta

rola urządzenia (IO Controller, IO Device, IO Multidevice, IO Supervisor)

bieżące ustawienia dla interfejsu IP

Informacje o urządzeniu



Aplikacja PROFINETSET pozwala na wykrycie:

urządzeń, którym nie zostały przypisane parametry dla interfejsu IP

urządzeń, którym nie przypisano nazwy w PROFINET 

konfliktu nazw stacji

konfliktu ustawień IP stacji

Detekcja problemów z wykorzystaniem PROFINETSET



Po wybraniu stacji korzystając z menu kontekstowego lub menu Urządzenie 

możliwa jest realizacja dalszych operacji w odniesieniu do tej stacji

Operacje dostępne dla wybranego urządzenia



Dzięki menu DCP możliwe jest min. wyszukiwanie

urządzeń według zadanego kryterium

Wyszukiwanie urządzeń 1/4



PFOFINET SET umożliwia wyszukiwanie w sieci 

urządzeń wybranego producenta

Wyszukiwanie urządzeń 2/4



PFOFINET SET umożliwia wyszukiwanie w sieci urządzeń zawierających

w opisie producenta określony przez użytkownika ciąg znaków

Wyszukiwanie urządzeń 3/4



PFOFINET SET umożliwia wyszukiwanie w sieci urządzeń zawierających

w nazwie PROFINET określony przez użytkownika ciąg znaków

Wyszukiwanie urządzeń 4/4



Kreator konfiguracji hurtowej pozwala na:

hurtową parametryzację urządzeń w zakresie ich nazwy 

(PROFINET NameOfStation) oraz ustawień IP

zapamiętanie bieżącej konfiguracji sieci w celu jej późniejszego 

przywrócenia.

Kreator konfiguracji hurtowej



uwaga: większość urządzeń IO Controller oraz IO Supervisor

nie pozwala na zmianę nazwy oraz parametrów IP

dla każdego z urządzeń możliwa jest definicja indywidualnych parametrów 

Kreator konfiguracji hurtowej – parametry urządzeń



lista wykrytych urządzeń wraz z ich właściwościami (adres MAC, nazwa, 

opis urządzenia, parametry IP) oraz informacją o ewentualnych wykrytych 

problemach może zostać zapisana w postaci raportu w pliku PDF

PROFINETSET pozwala na inwentaryzację bieżącej konfiguracji sieci

Kreator raportów



funkcja Plik → Zapis danych w pliku CSV pozwala na zapis pełnej 
informacji o wykrytych urządzeniach w postaci pliku CSV

dzięki eksportowi danych do pliku CSV w prosty sposób można 
przygotować edytowalny dokument zawierający dane o wykrytych 
urządzeniach (nazwa, adresy MAC/IP itp.)

Zapis pełnej informacji o wykrytych urządzeniach



wersja: 160707

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do kontaktu w przypadku 

jakichkolwiek pytań związanych z PROFINETSET. 

Nasi specjaliści odpowiedzą w możliwie 

najkrótszym czasie.

Wsparcie techniczne:

support@profinetset.com

Zapytania:

info@profinetset.com

www.profinetset.com


