Olsbergs Configuration Software, OCS

Enkel, snabb och smidig konfigurering

Skapa förarunika menyer

Med Olsbergs Configuration Software, OCS, är det
enkelt och smidigt att konfigurera Olsbergs MultiDrive 2 Styrsystem efter egna preferenser.

Upp till åtta menyer kan konfigureras i styckegodssystemet varav fyra menyer av typen Kran och
Extra samt fyra menyer av typen On/Off. Konfigureringarna sparas och kan återanvändas för att snabbt
och enkelt göra likadana system. I skogssystemet
kan en Kran och en Extra-meny konfigureras.

OCS kan användas både för skogssystem (50
kbps) och styckgods system (125 kbps). Systemet
är mycket lättanvänt och det kan installeras på en
vanlig standard PC med USB port.
Överskådligt användargränssnitt med
”Drag and Drop” funktion
OCS-menysystem hanteras antingen med hjälp av
snabbval i form av ikoner alternativt via flikar Arkiv,
Verktyg och Hjälp samt undermenyer.
Konfigurerbara manöverdon, spakar och ventiler
finns förprogrammerade i rullistor så det är bara att
välja genom att klicka på dess beteckningar.
Ett symbolbibliotek med standardfunktioner finns
tillgängligt för snabb konfigurering av både manöverdon, spakar och ventiler. Det är bara att klicka
på symbolen och dra till önskad plats på den enhet
som ska konfigureras. Enklare kan det inte bli!

Skapa egna texter på manöverdonsdisplayer
Systemet erbjuder möjligheten att individanpassa
manöverdonen genom att skriva egna texter som
visas i displayerna istället för, eller som ett komplement till, de befintliga symbolerna i systemet.
Enkel och snabb service – Minimerat stillestånd
Med OCS kan man enkelt koppla upp sig på befintligt system och under drift checka status.
Om olyckan är framme och t.ex. en DA-modul inte
fungerar i systemet är det bara att ta en DA-modul
från reservdelslagret, konfigurera den och sätta den
på plats och systemet är åter i drift. Tid är pengar.
Med OCS blir reservdelshållningen flexiblare och
färre reservdelar behövs i lager för att säkerställa en
trygg drift.

Olsbergs Configuration Software, OCS
Systemstatus och diagnostik

Olsbergs OCS system kit

OCS erbjuder möjligheten att logga CAN-trafiken och spara den i en krypterad fil.
Informationen i den krypterade filen kan sedan
analyseras av en auktoriserad tekniker.

OCS mjukvara levereras på USB-minne tillsammans med en CAN/USB enhet, ett strömförsörjningsaggregat samt en CAN kabel.

Manual
I OCS finns en integrerad användarmanual på
svenska både i utskriftvänligt format samt i ett
web format som enkelt kan läses på skärmen.
I manualen finns all nödvändig information om
systemet och hur man använder det, lättillgängligt och välbeskrivet.

Mjukvaran kan installeras hos flera användare.
Vid beställning uppge vart loginuppgifter skall
skickas.

Olsbergs OCS , System kit (Art.nr 1485)

Strömförsörjningsaggregat

CAN/USB enhet
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CAN kabel GO6-GO6

USB-minne med OCS mjukvara
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