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Como resultado de mais de quatro décadas de experiência no desenvolvimento e fornecimento
de soluções industriais de instrumentação e automação em todos os Continentes, a Nova Smar
S/A possui e mantém hoje um Ecossistema Digital Aberto chamado System302, que consiste
de um portfólio escalável de hardware, software, e serviços baseados em padrões abertos da
indústria e em melhores práticas, que permite a seus usuários a implementação de aplicações
capazes de transformar o desempenho de suas plantas industriais.
Além de propiciar toda a execução das comunicações e lógicas de controle contínuo e discreto,
os módulos de Software do System302 foram desenhados para aumentar a eficiência das
operações industriais.
Soluções para visualização, operação, manutenção, registro histórico, análise de dados,
integração à nuvem, acesso de qualquer lugar e de qualquer dispositivo, conectividade e
padronização tecnológica fazem parte deste conjunto.
Tais soluções podem ser aplicadas em qualquer tipo de indústria e contribuir para a melhoria
de suas operações e para a automatização e digitização do uso de informações, como forma
de resolver situações e desafios típicos de um ambiente de produção industrial, com seus mais
variados processos e equipamentos.
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Portfólio de Software do System302 da Smar
A figura a seguir ilustra um exemplo típico de arquitetura física que pode ser implementada a partir das
soluções do System302, unindo dispositivos e sinais de campo, controladores, servidores e estações de
trabalho, entre outros componentes de modo a compor sistemas de automação e controle para resolver
os mais diversos desafios dos mais variados processos e plantas industriais.

O assunto deste catálogo corresponde ao conjunto de aplicativos de software que podem ser executados
nos servidores, estações de trabalho e em vários outros dispositivos que podem ser utilizados como
interface de usuários, como Thin clients, Tablets, Smart Phones e até mesmo Smart Watches. Trata-se de
um conjunto de módulos de software desenvolvidos para tornar os processos de trabalho de seus usuários
mais eficientes.
O diagrama a seguir ilustra as principais soluções de software do System302.
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Studio302

Integrated Engineering Enviroment
Tudo o que você precisa para configurar redes, dispositivos e
controles em um ambiente único e fácil de usar
O Studio302 é um ambiente integrado e amigável que inclui todas as ferramentas de software necessárias
para a configuração, gerenciamento e manutenção as redes, dispositivos e controles de um sistema de
controle e automação
Arquitetura Flexível com Suporte a Múltiplas Estações de Trabalho
A arquitetura Cliente/Servidor do Studio302 permite a criação de um ambiente de
Engenharia e Manutenção do sistema constituído por inúmeras estações de trabalho,
com acesso controlado a toda a configuração e diagnósticos do sistema.
Base de Dados Única e Integrada
A configuração completa do sistema é armazenada em uma única base de dados,
garantindo a consistência de toda a aplicação e facilitando muito o gerenciamento de
todo o sistema. Desta forma, uma vez editada em uma das estações, a configuração
está automaticamente atualizada em todo o sistema, eliminando a necessidade de
configurações repetitivas em diferentes máquinas. O Studio302 é também equipado
com recursos de gerenciamento de modificações que garantem que áreas específicas
da aplicação não sejam editadas ao mesmo tempo por mais de um usuário, eliminando,
portanto, eventuais confusões e necessidades de retrabalho. Tudo para facilitar os
processos de trabalho dos usuários.

Acesso rápido a nós físicos e
configurações lógicas

Usuários Integrados ao Sistema Operacional
Grupos de usuários podem ser criados no sistema operacional
Windows e são automaticamente incorporados ao sistema de
login do Studio302. E direitos de acesso definidos para cada
profissional garantem que cada perfil de usuário tenha acesso
somente a um certo conjunto de funcionalidades.

Gerenciamento de acessos

Backup e Restauração Completa da Configuração do Sistema
O Studio302 também possui recursos para a criação de cópias de
segurança de toda a configuração através de um simples comando.

Pack / Unpack para cópias de segurança e
restauração
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Exibição gráfica da execução de
estratégias de controle e lógicas
A configuração é simplificada por ser
baseada na hierarquia e na terminologia
da norma ISA S88. E toda a configuração
dos dispositivos, blocos de função e
seus parâmetros é baseada em tags, ao
invés de endereços sem significado. E as
configurações das malhas ou estratégias
de controles e lógicas discretas são
implementadas através de ferramentas
gráficas de fácil utilização,como o
Syscon e o LogicView.

Syscon – Estratégias de Controle com Blocos Funcionais
Acesso Rápido e Fácil a Informações Online
Informações online das variáveis, diagnósticos e
demais parâmetros dos dispositivos, bem como
do estado de execução das lógicas e controles
estão disponíveis a todo momento, facilitando
muito os testes, ajustes, resolução de problemas,
etc.

LogicView – Lógicas IEC 61131-3

Recursos Avançados de Diagnóstico para
Troubleshooting Local e Remoto
Além dos diagnósticos dos dispositivos, o
Studio302 conta também com avançados
recursos incluindo relatórios, logs, analisadores
de redes.

Simulação de Sistemas
O Studio inclui ainda uma ferramenta de
simulação de controladores de sistemas
chamada SimulationView. Com ela, usuários
são capazes de simular o funcionamentodos
controladores com o propósito desde a
realização de testes até a implementação de
ambientes para treinamento de operadores
(OTS – Operator Training Simulator).

SimulationView - Simulação de Sistemas
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Aplicações Especiais
O Studio302 incorpora também
ferramentas de software dedicadas a
aplicações especiais como o HFCView
que é um software para supervisão,
gerenciamento e remissão de relatórios
de sistemas de medição de vazão
(AuditFlow) baseados no computador
de vazão HFC302 da Nova Smar S/A.
Similar a este, este ambiente inclui
também os software TMCView para
gerenciamento e emissão de relatórios
de sistemas de medição em tanque.
HFCView - Gerenciamento e Relatórios de Sistemas de Medição de Vazão

Além de todos destes benefícios e demais
facilidades, o Studio302 inclui também vários
outros recursos para atender às necessidades de
gerenciamento de sistemas, incluindo o
LicenseView, gerenciador de licenças de
software chamado, o ServerManager para
realizar o gerenciamento de servidores de
comunicação OPC, o FBTools para a realização
de atualizações de firmwares de dispositivos, um
gerenciador da base de dados da configuração,
ferramentas para a parametrização de certos
tipos de dispositivos como o ProfibusView
para instrumentos ProfibusPA e o FDT HART
Configurator para dispositivos HART, entre
outros.

FBTools - Atualização de firmwares de Controladores e Instrumentos de Campo

Com relação a comunicação OPC, a SMAR oferece um conjunto completo de servidores e clientes OPC
Clássicos e UA (Unified Architecture). O chamado OPC Clássico inclui o OPC DA (Data Access), OPC
AE(Alarms and Events) e o OPC HDA (Historical Data Access). Servidores OPC estão disponíveis para toda
a gama de controladores da SMAR e outros de seus dispositivos com conexão à Ethernet.
Em suma, o Studio302 constitui um conjunto completo de ferramentas de software para a configuração,
operação e gerenciamento de dispositivos, redes, controles, lógicas e comunicações de um sistema de
automação de processos industriais.
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AssetView
Intelligent Asset Manager

Transforme o poder da inteligência de seus dispositivos
em Confiabilidade e Desempenho
O AssetView é uma ferramenta de gerenciamento de ativos para praticamente qualquer dispositivo ou
equipamento inteligente, como instrumentos de campo, posicionadores de válvula e controladores.
Maior EFICIÊNCIA:
• Produtividade
• Qualidade
• Disponibilidade

Menores CUSTOS relativos a:
• Operação e Manutenção
• Riscos à Saúde, Segurança e
Meio Ambiente
• Desperdício e Retrabalho

Esta poderosa ferramenta permite a seus usuários a obtenção de significativas melhorias de confiabilidade
e de desempenho através do Monitoramento Online, do Armazenamento e da Análise de informações
disponíveis em Dispositivos Inteligentes, com destaque para suas informações de diagnóstico. A
ferramenta faz uso de tecnologias abertas de comunicação como o Fieldbus FOUNDATION™, Profibus,
HART e WirelessHART para isso.
O software inclui também um conjunto de funcionalidades de suporte a atividades de manutenção, visando
a maior utilização de práticas de manutenções planejadas (preventivas, preditivas e proativas), ao mesmo
tempo em que provê recursos para facilitar a execução de atividades de manutenção reativa.

Benefícios e Características:
• Flexibilidade de visualização e utilização através do uso de Web browsers como interface para os
usuários;
• Aumento de cobertura através da utilização de tecnologias abertas e a
consequente possibilidade de incorporação de dispositivos de qualquer
fabricante;
• Manutenção mais produtiva resultante do uso de poderosos recursos que
facilitam e tornam os processos de trabalho das Equipes de Manutenção
muito mais eficientes;
• Melhorias de Resultados, tais como:
√ Melhoria de confiabilidade e eficiência operacionais (produtividade,
qualidade e disponibilidade);
√ Redução de paradas não programadas e de custos de manutenção;
√ Mais rápida resolução de problemas;
√ Redução do tempo de configuração e de comissionamento de dispositivos;
√ Redução de riscos de acidentes por falhas de equipamentos.
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ProcessView64
Operations Environment Software Suite

Tecnologia no Estado da Arte para suas Operações
Projetado para alavancar plataformas de 64 bits e tecnologias OPC UA, o
PROCESSVIEW64 permite que operadores, executivos e profissionais de TI integrem
informações em tempo real em um ambiente seguro e unificado de visualização,
totalmente habilitado para o ambiente Web.
Entre os pontos mais importantes deste conjunto de soluções escaláveis da SMAR
para operações, devemos citar sua tecnologia de visualização que permite acesso de
qualquer computador ou dispositivo móvel, sua alta disponibilidade, configuração
centralizada, e capacidade de conexão através de uma ampla variedade de protocolos
de comunicação padrões da indústria.

O ProcessView64 é um conjunto poderoso de aplicativos de software para a execução e gerenciamento de
Operações de Plantas Industriais, incluindo as seguintes características:

•
•
•
•
•
•
•
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Visualização AnyGlass (em qualquer dispositivo)
Redundância para Missões Críticas (dados de
tempo real, de histórico e de informações de
alarme estão sempre disponíveis)
Configuração Centralizada
Conectividade Universal
Tempo de Desenvolvimento Minimizado
Gerenciamento Distribuído de Alarmes,
orientado a objetos
Organização de Ativos conforme a ISA-95

•
•
•
•
•
•

Recursos robustos de Tendência de Dados
Históricos e em Tempo Real
Geo-SCADA Nativo
Visualização de ativos em gráficos 2D e 3D
Criação de poderosos símbolos inteligentes
reutilizáveis
Relatórios
Configuração somente uma vez, e utilização em
qualquer lugar

Visualização AnyGlass

Traga qualquer dispositivo para a
visualização com a SMAR. Crie telas em
uma estação de trabalho que podem
ser dimensionadas de forma responsiva
para serem executadas em qualquer
cliente móvel. Aproveite os aplicativos
nativos para fornecer uma experiência
de usuário consistente em qualquer
smartphone ou tablet. Acesse aplicativos
HMI/SCADA em qualquer navegador compatível com HTML5. A tecnologia responsiva de interface
de usuário da SMAR faz uma transição perfeita entre clientes, fornecendo uma experiência de usuário
consistente.

Redundância para Missões Críticas

A SMAR garante a segurança de qualquer dado crítico,
oferecendo redundância de alta disponibilidade
para a confiabilidade das comunicações. Coletores
e registradores redundantes servem como backup
para casos de falha do sistema. Com detecção
automática de falhas e tecnologia de armazenamento
e encaminhamento, os usuários da SMAR podem ter
a certeza de que os dados essenciais de tempo real,
históricos e informações de alarme estarão sempre
disponíveis. As soluções de redundância da SMAR
são simples de configurar, instalar e implantar.

Aplicações do ProcessView64

Servidor Primário

Comunicações
Primárias e
Secundárias

Configuração Centralizada

O Workbench é o ambiente de configuração
centralizado multifuncional para todos os processos
internos, tornando o desenvolvimento mais eficiente
e minimizando o tempo de desenvolvimento para
qualquer aplicação. Podem ser configurados, por
exemplo, ativos e registro histórico na mesma tela.
Os usuários podem configurar e gerenciar toda a
aplicação do ProcessView64 de qualquer estação
de trabalho.
Interfaces de visualização e dashboards de usuário
são configurados usando o módulo de visualização
GraphWorX64. Telas de IHM (Interface HumanoMáquina) e SCADA podem ser criadas com os
benefícios de gráficos 2D e 3D, projeção paralela
integrada, símbolos pré-configurados, propriedades
dinâmicas, animação, e aliasing flexível.

Servidor Secundário

Gabinetes de
Controladores

Dispositivos de Campo
Redundância para Missões Críticas
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Conectividade Universal

A SMAR oferece suporte a comunicações padrão da indústria, como OPC, OPC UA, Modbus, MQTT,
Web Services e bancos de dados. A solução foi certificada para conformidade com o OPC UA pela OPC
Foundation como cliente e servidor. A descoberta simples de dispositivos na rede torna a integração
perfeita e eficiente.

Tempo de Desenvolvimento Minimizado

O maior custo de qualquer projeto de automação está na engenharia da aplicação. Para um projeto
médio, isso pode ser bem mais que 60% do investimento total. ProcessView64 reduz muito o esforço de
configuração e minimiza o tempo de desenvolvimento, resultando em uma enorme economia de custos
e em uma redução drástica no tempo de implantação. A SMAR é capaz de consistentemente fornecer
soluções de software que funcionam nos mais recentes sistemas operacionais de 64 bits da Microsoft,
dispositivos de IoT acessíveis e Microsoft Azure. Aproveite os principais
recursos do Windows no ProcessView64 e forneça aos usuários o melhor
desempenho, confiabilidade e flexibilidade para suas aplicações.

Gerenciamento Distribuído de Alarmes

O gerenciamento distribuído de alarmes por toda a empresa é fornecido
por meio do AlarmWorX64, o módulo de alarme nativo do ProcessView64.
Os usuários podem ser notificados sobre condições e eventos anormais
em tempo real com recursos compatíveis com a ISA 18.2. O AlarmWorX64 Viewer pode ser integrado em
qualquer tela SCADA ou IHM para trazer à luz alarmes em tempo real e
históricos, quando e onde os operadores precisarem vê-los.

Organização de Ativos

O ProcessView64 inclui um módulo de organização de ativos compatível
com a ISA-95 denominado AssetWorX. Os ativos podem ser organizados e
configurados no Workbench com um componente crítico de runtime para
ganho de escala em grandes projetos, ao mesmo tempo em que fornece
navegação intuitiva. Essas hierarquias podem opcionalmente incluir alarmes, cores, ícones e nomes
personalizáveis e funcionalidades de arrastar-e-soltar.

Tendências de Histórico e em Tempo Real

Visualize dados de toda a empresa em tendências, logs, gráficos e relatórios
com o módulo de tendências do ProcessView64, o TrendWorX64. Faça
um gráfico de dados históricos e de tempo real de qualquer banco de
dados relacional para fornecer aos usuários dados acionáveis. Personalize
tendências com taxas de reprodução de dados variáveis, cores, várias
fontes de dados e vários cursores. Interaja com as tendências em modo runtime com várias funções de
reprodução e filtro.

Geo-SCADA Nativo

O módulo de mapeamento do sistema de informações geográficas (GIS) do
ProcessView64, o EarthWorX, fornece visualização para ativos amplamente
dispersos. Permite a criação de uma visão geral geográfica para monitorar
vários locais enquanto mantém a capacidade de localizar e pesquisar ativos
específicos. Os usuários podem se integrar ao Google Maps, Bing Maps e
Esri para incluir recursos adicionais de mapeamento GIS e camadas de dados.
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HistoryView

High Speed Big Data Plant Historian
A Importância dos Dados de sua Planta demanda o uso de um
Historiador de Alta Velocidade, Confiável e Robusto
O HistoryView da SMAR é um historiador de alta velocidade, confiável e robusto de
64 bits. Projetado para os aplicações de missão mais crítica, seu algoritmo avançado
de alta compactação oferece desempenho incomparável com o uso muito eficiente de
recursos. O HistoryView se integra às mais recentes tecnologias de big data, incluindo
SQL do Azure, Microsoft Data Lakes, Kafka e Hadoop. Isso faz do HistoryView o
historiador da planta mais eficiente e seguro para qualquer sistema operacional da
Microsoft.

Principais Benefícios e Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta variedade de coletores de dados remotos / Coleta dados de qualquer equipamento, em
qualquer lugar, seguindo os padrões da indústria
Utiliza tendências e gráficos personalizáveis para a tomada de decisões
Reprodução de dados em tempo real, históricos e arquivados
Tecnologia de armazenamento-e-envio
Cálculos de desempenho integrados
Suplemento de relatório nativo para Microsoft Excel®
Configuração e administração ativadas pela Web
Arquivamento e backup automáticos de dados
Mecanismos de consulta SQL
Rastreamento de dados de diagnóstico com logs de eventos
Redundância integrada
Integração perfeita com outros softwares da SMAR
Coleta rápida para armazenamento de dados de toda a empresa
Exportação de dados para Azure Data Lakes e outros armazenamentos em nuvem
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Gráficos, Análise de Dados e Relatórios

Permite a escolha entre uma infinidade de estilos
de gráficos e tendências para melhor representar e
acentuar os dados históricos e em tempo real. Opções
de configuração para personalizar tendências de
modo a tornar a análise de dados concisa e intuitiva.
Arraste-e-solte as fontes de dados em modo Runtime
e visualize várias tendências simultaneamente. Insira
comentários do operador, bem como gerencie dados
de laboratório e trilhas de auditoria.
O HistoryView inclui um mecanismo de busca SQL
padrão da indústria para geração de relatórios e edição
de dados em massa, permitindo uma forte integração com qualquer banco de dados compatível com SQL,
como Microsoft SQL Server, Oracle e qualquer banco de dados aberto.

Mescla de Dados

O HistoryView inclui um módulo para inserção automática ou manual de dados, capacitando os usuários
a importar dados históricos ou registros a partir de bancos de dados, de outros historiadores ou de
dispositivos e equipamentos de campo conectados de forma intermitente. Isso também fornece uma
confiabilidade muito maior na captura de todos os dados, mesmo quando ocorrem interrupções na rede.

Cálculos de Desempenho

Personalize cálculos que podem ser acionados periodicamente ou a partir de qualquer evento, usando um
flexível editor de expressões com funções de data/hora, matemáticas, de texto e de recuperação de dados
históricos.

Conectividade HistoryView-para-HistoryView

Dados coletados por servidores distribuídos podem ser combinados, enquanto se mantém a
interconectividade total do sistema para métricas e análises. A conectividade HistoryView-para-HistoryView
também pode detectar automaticamente mudanças nos dados de origem e propagá-los para o servidor
central do HistoryView, mantendo um banco de dados histórico unificado.

Coletores Remotos

Arquitetado como um historiador distribuído para toda a empresa, os coletores remotos do HistoryView
permitem a coleta de dados históricos de locais dispersos. Os coletores remotos são atribuídos pela
capacidade de conectividade universal da SMAR, incluindo os protocolos OPC UA, e SNMP.

Big Data e Armazenamento de Longo Prazo com Data Lakes

HistoryView foi projetado para lidar com dados “quentes”, “mornos” e “frios”. Os
dados quentes podem ser acessados imediatamente para uso diário, os dados
mornos são arquivados, mas são fáceis de acessar para relatórios e análises, e
os dados frios são arquivados para armazenamento de longo prazo ou análise
avançada. O HistoryView Data Exporter move dados frios para uma variedade
de sistemas de armazenamento externo, como Azure SQL, Microsoft Data Lake,
Hadoop e Kafka. Mantenha seus dados com segurança para armazenamento de
longo prazo ou use análises poderosas e aprendizado de máquina para elevar
seus dados do HistoryView a novos níveis e trazer ainda mais descobertas sobre
seus processos e sistemas. Colete seus dados em um só lugar e transforme-os em
conhecimento.
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KPIView

Executive Dashboards
Acompanhe suas Operações de qualquer de seus dispositivos,
visualizando em Tempo Real seus Indicadores mais Importantes
O KPIView é uma poderosa ferramenta de visualização e análise direcionada a
executivos, gerentes e demais líderes de indústrias.
• Conecte todos os seus dispositivos, gerencie e navegue por seus ativos com dados
em tempo real
• Monte dashboards aderentes às necessidades específicas de sua indústria
• Visualize os indicadores de desempenho mais importantes da empresa ou de
qualquer sistema, a partir de qualquer estação ou dispositivo móvel cliente, e
transfira dashboards sem problemas
Recursos avançados de experiência do usuário do KPIView automaticamente ajustam as
visualizações (interface de usuário responsiva), além de fornecer uma vasta biblioteca
de símbolos pré-configurados.

Principais características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dashboards com dados em tempo real configurados pelo usuário para qualquer dispositivo de
visualização (AnyGlass)
Visualização de KPIs em tablets, telefones, Apple Watch, etc.
Ampla variedade de bibliotecas de símbolos específicos da indústria
Criação e distribuição de relatórios
Simplificação da configuração através de interações “arraste-e-solte”
Independência de dispositivo com a tecnologia HTML5
Torna possível o aproveitamento de poderosas ferramentas analíticas com inteligência de
negócios
Gráficos, Alarmes, KPIs e Dashboards, Analytics e Tendências, etc.
Pronto para IoT e Nuvem
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iIoTView

Secure Cloud Enablement
Comunicações Seguras e em Tempo Real com a Nuvem para
Potencializar suas Aplicações da Indústria 4.0
O iIoTView combina a tecnologia de software micro SCADA da SMAR com suas soluções
HMI/SCADA, analíticas e móveis rodando na nuvem.
A SMAR oferece várias tecnologias importantes de IoT, incluindo conectividade a ativos,
comunicações seguras com a nuvem e visualização e análise integradas em tempo real.
Conecte-se a praticamente qualquer equipamento de automação por meio de
protocolos suportados pela indústria, como OPC UA, Modbus, SNMP, Web Services e
tunelamento de OPC clássico.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Publicação segura de informações
para a Nuvem
Compatibilidade com qualquer
nuvem pública ou privada
Visualização em Qualquer
Dispositivo, de Qualquer Lugar
Monitoração e Controle Remotos
de Ativos
Realização de Análises
Integração de Equipamentos
Existentes
Armazenamento e Encaminhamento
de Dados Históricos
Utilização opcional de serviços de
nuven, como Power BI e Machine
Learning, para maior profundidade
de análise.

AnalyticsView
Data Analysis Software Suite

Transforme grandes quantidades de Dados de sua Planta em
Inteligência Acionável, em Tempo Real
As soluções AnalyticsView da SMAR conduzem a melhorias de
produtividade, eficiência, qualidade e sustentabilidade.
As soluções podem ser aplicadas para resolver desafios comuns
de business intelligence (BI), permitindo que os usuários
transformem dados em informações de forma rápida e fácil,
sem a ajuda da TI ou de cientistas de dados.
As soluções podem alavancar tecnologias como sistemas especialistas e de aprendizado de máquina
em aplicativos de Big Data, levando a soluções de visualização e relatórios para tratar, por exemplo, de
questões de qualidade, eficiência e manutenção.
Informações operacionais críticas são organizadas em um catálogo de ativos definido pelo usuário e
compatível com a ISA S95, para análise, visualização e operação. E os usuários podem expandir a análise
com seus próprios cálculos
A solução inclui duas ferramentas importantes, AnalytiX-BI e Fault Detection and Diagnostics (FDD).
AnalytiX-BI é uma ferramenta que foi criada para lidar com a dispersão de informações e outras situações
que dificultam uma visão coesa de um sistema.
Ela abre novas possibilidades para a análise de informações de
business intelligence (BI) dentro de um contexto operacional para
reduzir custos e maximizar a eficiência. Ela melhora a acessibilidade
aos dados, permite processamento analítico e fornece modelagem/
contexto de dados com desempenho incrível e visualização intuitiva.
Oferece modelos de dados com recursos intuitivos de apontar-e-clicar
e tecnologias de consulta poderosas que conectam sistemas de TI, de
gerenciamento e de negócios.
A tecnologia Fault Detection and Diagnostics (FDD) reduz custos
significativamente e melhora a eficiência operacional. As regras de
falha podem ser personalizadas para prever falhas de equipamentos e
aconselhar sobre ações preventivas. Antes do surgimento das soluções
de software FDD, muitas organizações dependiam do conhecimento institucional para consertar ou
manter sua ampla variedade de equipamentos. Após o desenvolvimento da tecnologia FDD, este tipo de
informação (os inúmeros sintomas, causas e ações recomendadas) que podem existir apenas nas mentes
de profissionais experientes ou, com sorte, em arquivos impressos ou eletrônicos, agora podem ser usados
em algoritmos para ajudar as organizações a passar da manutenção reativa (“quebra/conserta”) para uma
manutenção preditiva, mais moderna e econômica.
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OrchestrationView
Real-time Workflow for Data Bridging

Ganhe Eficiência Orquestrando a Troca de Dados entre Diferentes Sistemas
e Automatizando Fluxos de Trabalho
A solução OrchestrationView permite que usuários implementem rapidamente tarefas ou transações de
orquestração e integração de dados aderentes a lógicas de operação, manutenção, de negócios, etc., sem
a necessidade de programação.
A solução inclui recursos para acessar Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access, SAP e praticamente
qualquer fonte de dados industrial ou de negócios ou, tanto em tempo real quanto arquivados.

Principais características:

•
•
•
•

•
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Desenvolve fluxos de transações usando ferramentas gráficas altamente intuitivas
Utiliza designer gráfico com biblioteca de blocos de funções para conectar várias fontes de dados
Define, calcula e implementa regras de trabalho e de negócios
Programa transações e fluxos de trabalho disparados manualmente, com base em datas e horários
periódicos, em Tags OPC, em alarmes e eventos, em mudanças de valores de banco de dados, em
mudanças de atributos de arquivos ou diretórios, etc.
Redundância e Balanço de Carga: Vários servidores podem trabalhar juntos para executar transações,
compartilhar a carga e fornecer redundância caso um servidor fique offline.

AspectView

Fast Link to Any Equipment Aspect
Acesse Rapidamente Todos os Conteúdos Relevantes sobre
os Equipamentos de sua Planta
O AspectView é uma ferramenta de software que conecta o usuário rapidamente a
quaisquer informações e conteúdos relativos a seus instrumentos de campo, motores,
controladores, trocadores de calor, caldeiras, e praticamente qualquer equipamento de
sua indústria.

Flexibilidade para a inclusão dos mais variados aspectos ou
tipos de conteúdo relativos a seus equipamentos, tais como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuais de instruções
Desenhos (dimensionais, de montagem, de instalação)
Diagramas (de fiação, de rede, de malha)
Fotos, Vídeos, Áudios
Telas de Supervisão/Sinóticos
Páginas Web
Catálogos
Folha de Dados
Planilhas
Textos
Tags OPC

17

Connectivity

Secure Industrial Communications
Flexibilidade para Superar Qualquer Desafio de Conectividade de Dados.
Pronto para a Indústria 4.0
O System302 conta com poderosos recursos para a conectividade de dados
envolvendo tecnologias de Automação, de Informação, Bases de Dados, e
Internet das Coisas.
Além da possibilidade de utilização de diversos barramentos industriais e seus protocolos de comunicação
padronizados e não-proprietários, como o HSE - High Speed Ethernet, FOUNDATION fieldbus, HART, ASInterface (AS-i), DeviceNet, PROFIBUS-DP e PROFIBUS-PA, o System302 oferece também uma ampla gama
de recursos para a conexão e troca de dados através da Ethernet.

Conectividade OPC - Servidores e Clientes:
•
OPC Unified Architecture (UA)
•
OPC Data Access (DA)
•
OPC Historical Data Access (HDA)
•
OPC Alarms and Events (AE)
Conectividade Direta via Protocolos e Drivers de Comunicação
•
Modbus,
•
DNP3,
•
IEC 61580 / IEC 60870,
•
SNMP,
•
Drivers para dispositivos de terceiros, como da
•
Allen-Bradley, Siemens, Omron, Schneider, Mitsubishi, GE, etc.
Conectividade a Bases de Dados
•
Microsoft SQL Server, Microsoft Access,
•
Oracle,
•
SAP,
•
Praticamente qualquer fonte de dados de tempo real ou arquivado
industrial ou de negócios
Conectividade a Nuvem via Padrões de TI
•
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
•
Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
•
Representational State Transfer (REST)
•
Websockets
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SmarFB

Function Block Library
Blocos de Função Padronizados, prontos para serem incorporados
em Controladores e demais Dispositivos de Terceiros, de maneira
Prática e Sustentável
Tecnologias abertas trazem inúmeros benefícios, e um deles é fomentar a cultura de
colaboração e inovação.
Esta cultura está no DNA da Smar, que possuí uma ampla biblioteca de blocos de função
desenvolvida para resolver as mais variadas demandas de controle e automação. Tais
blocos têm sido utilizados por décadas em implementações do System302 em todos os
continentes. E a grande notícia é que esta tecnologia pode também ser utilizada em
dispositivos compatíveis de outros fabricante, aumentando ainda mais sua abrangência.
Esta possibilidade se deve às tecnologias abertas utilizadas, incluindo O-PAS, OPC,
FOUNDATION FieldbusTM e FDI, Field Device Integration. Desta forma, os blocos de função
podem ser executados em dispositivos de hardware compatíveis de outros fabricantes,
como controladores e instrumentos de campo, permitindo maiores possibilidades de uso
e flexibilidade de escolha para os usuários.

Tecnologias abertas tornam possível, que componentes de hardware e software de diferentes fabricantes
possam ser utilizados em conjunto, em uma mesma aplicação ou subsistema.
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As estruturas de dados e comunicações utilizadas pelos blocos de função são padronizadas para garantir a
interoperabilidade. E a completa descrição de recursos permite que diferentes softwares de configuração
de diferentes fabricantes realizem a configuração, de maneira padronizada.
A relação de blocos de função disponíveis é a seguinte:
Blocos de entrada:
• Analog Input, AI
• Discrete Input, DI
• Pulse Input, PI
• Analog Input, MAI
• Multiple Discrete Input, DI
Blocos de controle / cálculo:
• PID Control, PID
• Enhanced PID Control, EPID
• Advanced PID Control, APID
• Splitter, SPLT
• Set Point Ramp Generator, SPG
• Output Selector, Dynamic Limiter, OSDL
• Step Output PID, STEP
• Arithmetic, ARTH
• Signal Characterizer, CHAR
• Integrator, INTG
• Analog Alarm, AALM
• Input Selector, ISEL
• Timer, TIME
• Lead-Lag, LLAG

•
•
•

Density, DENS
Constant, CT
Flip-Flop and Edge Trigger, FFET

Blocos de saída:
• Analog Output, AO
• Discrete Output, DO
• Multiple Analog Output, MAO
• Multiple Discrete Output, MDO
Transducer / Resource
• Resource, RS
• Transduce, TRD
• Diagnostic Transducer, DIAG
• Display Transduce, DSP

Estes blocos funcionais podem então ser utilizados para compor uma infinidade de estratégias de controle
contínuo e discreto, conforme exemplos ilustrativos abaixo.
Dessa forma, a SMAR busca fortalecer todo
o mercado de automação, proporcionando
a outras empresas e fornecedores maior
agilidade no desenvolvimento de soluções
por meio da incorporação de tecnologia
comprovada aos seus produtos, ao mesmo
tempo que permite maior liberdade para os
usuários selecionarem os componentes de
hardware e software mais adequados aos
seus objetivos .

Controle Split Range
Controle de Combustão com
Limites Cruzados
Exemplos de Módulos de Controle
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