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CombiLab 8

Vad var nytt i CombiLab 7?

• Mätinsamling körs som en tjänst

– Säkrare insamling som startar med datorn

– Kan inte stoppas av misstag

• Console visar status kring mätinsamling

• Separata konfigurationsprogram

• Behörighet integrerat med användarkonton i 

Windows
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Målsättning med CombiLab 8

• Förbättra de primära användarverktygen 

Viewer och Report SQL:
– Nya användbara funktioner 

– Mer användarvänligt

• Bättre anpassat för servermiljö
– Körbart utan användarinteraktion

• Underlätta integration med andra system

Ökad användarvänlighet

• Generellt större dialogrutor ger bättre överblick

Allmänt
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Projekthantering

• Projektfil som håller 

samman aktuell 

konfiguration

• Omfattar även 

systemmappar och 

databasanslutning

• Kan skyddas med 

lösenord

Allmänt

Versionshistorik för konfigurationsfiler

• Sparas automatiskt i ”History”-mapp

• Filnamn märks med datum+tid

Allmänt
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Bättre felsökningsmöjligheter

• Generellt bättre felrapportering och mer 

detaljerade felloggar

• Spårning av källvärden i beräkningar

Allmänt

Historik över periodiska mätfiler

Viewer

• Integrerad bläddring över månadsfiler
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Bättre tidsskala över lång tid

Viewer

1 år

4 år

3 mån

Linjal visar värde på kurva

Viewer
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”Stäng”-knapp på flikar

Viewer

”Facelift” av instrument

Viewer

• Snyggare och modernare utseende

• Bättre skalor på trenddiagram

• Optimerad grafik utan flimmer
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Töjbara instrumentbilder

Viewer

• Anpassas automatiskt till olika skärmstorlekar

Schemalagda överföringar 

körs som tjänst

Report SQL

• Körs i bakgrunden när datorn är igång

• Kan med fördel köras på en server
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Schemalagda rapporter

körs som tjänst

Report SQL

• Körs i bakgrunden och är lämplig att köras på 

en server

• Skapar rapporter som pdf-filer i önskad mapp

• Skickar rapporter till skrivare

Överföring mellan tabeller

Report SQL

• Ny överföringstyp ”Databas”

• Ex. överföring från timvärden till dygnsvärden
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Spårning av ändrade värden

Report SQL

• Ändring kräver kommentar 

från användaren

• Logg över ändrade värden 

kan visas och skrivas ut

Integrerad importfunktion

Report SQL

• Import av historiska värden från Excel-fil

• Användbart efter ex. mätbortfall



10

Övrigt

Report SQL

• Excel-tillägg för rapportering direkt i Excel

• Rapporttyp för kvartal

Spåra signalkällor

Console

• Vilka signalkällor är ett beräknat värde 

beroende av?
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Filtrera visning av aktuella värden

Console

• Filtreras på signaltyp och status 

Sökning på signalnamn

Console

• Fritextsökning på signalnamn

• Träffar markeras i avvikande färg



12

Scanner Configurator

Spåra signalkällor

• Vilka signalkällor är ett beräknat värde 

beroende av?

Scanner Configurator

Fritextsökning på Namn och Länk
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Summering CombiLab 8

• Nya funktioner i Viewer och Report SQL

• Mer användarvänligt

• Lättare att felsöka signalbortfall

• Bättre anpassat för servermiljö

• Bättre integration med andra system


