Valmet DNA Report -peruskurssi

Kurssilla annetaan yleiskuva Valmet
DNA Report- ja Valmet DNA Historian sovellusten rakenteesta, toiminnoista
ja operoinnista. Kurssilla tutustutaan
käyttöliittymään ja sen
operointiperiaatteisiin. Ylläpidon ja
käyttöliittymän luonnin
perusnäkökohdat selvitetään.

Kurssin tavoite
Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet DNA
Report- ja Valmet DNA Historian -sovellusten
rakenteen, toiminnot ja
käyttömahdollisuudet.
Kohderyhmä
Valmet DNA Report- ja Valmet DNA
Historian -sovellusten eri osia työssään
hyödyntävä sekä ylläpidosta ja
suunnittelusta vastaava henkilöstö.
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Perustiedot
Windows-ympäristön tuntemus on kurssiin
osallistuvalle eduksi.
Kesto
2 päivää
Osallistujamäärä
Max. 8 henkilöä

Otathan yhteyttä lisätietoja varten:
www.valmet.com/automation/training
training.automation@valmet.com

Hyödyt
Valmetin koulutusohjelmien avulla
organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy
optimaalisella tasolla. Koulutukset voivat olla
joko avoimia kursseja tai tarpeisiinne
räätälöityjä. Teemme yhdessä
kehityssuunnitelman henkilöstöllesi
liiketoimintatarpeisiinne perustuen, ja
toteutamme sovitut koulutukset joustavasti ja
tehokkaasti.
Osaamisen kehittämisen etuja
•automaatio- ja säätöratkaisujen
ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
•ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen
asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto
•lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja
ympäristötekijöistä
•henkilöstön parempi motivaatio
Tulokset näkyvät tyypillisesti korkeampana
tuottavuutena, tuotantolaitoksen
käytettävyytenä, lopputuotteen laadun
paranemisena sekä ajan ja materiaalien
säästöinä.

Ohjelma
1. päivä, 9:00 – 16:00

2. päivä, 8:30 – 15:00

Järjestelmän arkkitehtuuri,
perusominaisuudet

Ylläpito- ja sovellussuunittelutyökalujen
esittely
• InfoPlus.21 Administrator
• InfoPlus.21 Manager
• SQLPlus
• Valmet DNA Data Maintenance
• Report Designer

Yleiskuvaus tietokannoista
Valmet DNA Historian, Valmet DNA
Report Alarms and Events Analyzing
Raportointityökalut, perusteet ja käyttö
• Tracer
• Tag Master
• Log Report
• Statistics Report
• Diary
• Alarms and Events Analyzing
• Manual Data Entry
• Disturbance Management Report
• Agent

Yleiskuvaus positiokonfiguroinnista
Yleiskuvaus arkistoinnista ja backup:sta
Excel Add-in perusteet
• Harjoituksia

•Harjoituksia

Osaamisen ratkaisut
Osaamisarvio
Arvio tiimisi teknisestä osaamisesta tavoitteisiin nähden, ottaen huomioon muuttuvat
tuotannon ja kunnossapidon tavoitteet
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Analyysi
Analyysi arvion tuloksista ja mahdollisista kehitystarpeista
Kehityssuunnitelma
Tarvittavien koulutusten tunnistaminen ja aikataulutus kehitystarpeisiin
Koulutus
Koulutusten toteutus aikataulun mukaisesti
Avoimet tai räätälöidyt kurssit, luokkahuoneessa ja käytännön harjoittein demolaitteistolla
tai prosessisimulaattoreilla
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