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ZAAWANSOWANY WINCC SCADA
SIEMENS SIMATIC HMI

Cel szkolenia

Kontynuacja szkolenia PODSTAWOWY WINCC SCADA skupiająca się na zaawansowanych możliwościach pakietu WinCC SCADA
firmy SIEMENS w zakresie wizualizacji procesów oraz możliwościach pracy w środowisku sieciowym. Uczestnik szkolenia poznaje i

konfiguruje różne architektury systemu: klient-serwer, redundancja serwerów oraz możliwości udostępniania danych poprzez pakiety
WebNavigator oraz Data Monitor. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym kursant nabywa biegłości i samodzielności w

wykorzystaniu tego rozbudowanego środowiska.

Atuty szkolenia

Szkolenie od ekspertów

Sześć godzin bezpłatnych zajęć
dodatkowych

Idealne warunki do nauki

Najwyższe standardy jakości

Gwarancja indywidualnego stanowiska
pracy

Obszerna dokumentacja szkoleniowa

Cena katalogowa: 3850.00 zł netto

Czas trwania

27 godz. / 4 dni

Godziny trwania zajęć

1. dzień  09:00-16:00
2. dzień  08:00-16:00
3. dzień  08:00-16:00
4. dzień  08:00-12:00

Zalecenia

Ukończony kurs PODSTAWOWY
WINCC SCADA lub wiedza na tym

poziomie.
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Terminy szkolenia

Aktualnie nie ma zdefiniowanych terminów dla tego szkolenia.
Jesteś nim zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Kontakt
Zadzwoń by otrzymać ofertę dla Ciebie

Hanna Łysiak +48 664 441 921

Program szkolenia

Wprowadzenie do języka Visual Basic Script i jego
wykorzystanie w procesie tworzenia aplikacji
wizualizacji

Tworzenie zaawansowanych systemów wizualizacji
w oparciu o WinCC SCADA

Zarządzanie systemem okien, optymalizacja
działania aplikacji

Konfiguracja systemu operacyjnego MS Windows na
potrzeby SIMATIC WinCC

Architektura klient-serwer w WinCC SCADA:
dostępne konfiguracje i ich możliwości

Synchronizacja czasu w systemie WinCC

Dostęp do ekranów wizualizacji z wykorzystaniem
dodatku WinCC/WebNavigator - konfiguracja i
wykorzystanie

Wykorzystanie WinCC/DataMonitor do celów
wizualizacji i przetwarzania danych

Wybrana opinia uczestnika

“ Polecam. Szkolenie wyczerpało większość zagadnień związanych z tworzeniem i konfiguracją systemu SCADA w
WinCC, a wiedza przekazana została w sposób łatwo przyswajalny. „

Andrzej, Automatyk
ZAAWANSOWANY WINCC SCADA
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82%

uczestników uznało, że potrafi
samodzielnie konfigurować

system operacyjny MS Windows
na potrzeby SIMATIC WinCC

SCADA

91%

uczestników po szkoleniu uznało,
że zna architekturę klient-serwer

w WinCC SCADA w zakresie
dostępnych konfiguracji i ich

możliwości

100%

uczestników uznało po szkoleniu,
że zna tematykę Visual Basic
Script i jego wykorzystania w
procesie tworzenia aplikacji

wizualizacji

75%

uczestników korzystaj z zajęć
dodatkowych na tym szkoleniu

INTEX Sp. z o.o.
44-102 Gliwice, ul. Portowa 4

www.intex.com.pl
intex@intex.com.pl

Tel: +48 32 230 75 16
Fax: +48 32 230 75 17

Odwiedź nasz profil:

INTEX Sp. z o.o. NIP 631-000-88-84, Zarej. pod nr KRS 0000134132
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 200.000 PLN.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 21 1240 1343 1111 0000 2337 5017

Statusy Approved Partner firmy SIEMENS Automation and Drives
oraz Centrum Szkoleniowego SIEMENS dla technologii
komunikacyjnych PROFIBUS, PROFINET, AS-i, OPC.

Akredytacje PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL
Competence Center jako pierwsze i jedyne w kraju,
PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL Training Center jako
trzecie na świecie.

Członkostwo w Stowarzyszeniu PROFIBUS PNO Polska
od początku jego powstania.

Certyfikat zarządzania jakością według normy PN-EN ISO
9001:2015 w zakresie projektowania i organizacji szkoleń z
zakresu automatyki przemysłowej

Akredytacja i wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
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