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WideQuick® HMI/SCADA 4.2 är nu leveransklar
Kentima har tagit fram en ny version av sin mjukvara WideQuick® HMI/SCADA. Den nya versionen WideQuick® 4.2 är nu klar för leverans och innehåller nya intressanta funktioner och
betydelsefulla uppdateringar. En stor nyhet är att de har utvecklat ett objekt som kommunicerar direkt med Ethiris® Server för att sedan presentera livebilder från kameror i WideQuick®
Runtime, -Remote och -Web Client. En annan viktig nyhet är att det finns installationspaket till
såväl Windows som Linuxdistributionerna Debian 6.x och CentOS 6.x.

Några nyheter i WideQuick® 4.2
Live video från Ethiris®
Med den nya kopplingen till Ethiris är det möjligt att presentera livebilder från Ethiris-servrar i WideQuick Runtime,
WideQuick Remote Client och via WideQuick Web Client. Objektet som den är ansluten till kan dynamiskt byta både
kamera och Ethiris-server. EthirisView-objektet har även tillgång till alla de dynamiska egenskaper som alla andra interaktionsobjekt har.
Listobjekt även för WideQuick® Web Client
Det kraftfulla och flexibla Listobjektet kan nu även presenteras i WideQuick Web Client. Listobjektet kan visa innehållet i
dataserier, till exempel Arrayer eller Structar.
Exekvera skript när variabler förändras
DataStoreListener-objektet gör det möjligt att exekvera ett specifikt script när värdet på en eller flera variabler ändras. Variabler behöver därmed inte längre övervakas utan kan istället registreras på DataStoreListener-objektet. När värdet förändras
genereras en DataChanged-händelse.
XML-parser
Scriptmotorn har kompletterats med en serie Dom-object som har ett 50-tal funktioner för att avkoda och arbeta med
XML-information.
Printer-objekt
Skrivarobjektet kan nu förutom att skriva ut arbetsvyer och bitmap även skriva ut strängar. Det går att ställa in font, fontstorlek och position för textutskrifter samt pappersstorlek och utskriftsorientering.
Fliksystem för arbetsvyer i WideQuick® Designer
I WideQuick Designer har ett fliksystem införts som ger bättre översikt av de objekt från objektsbiblioteket och arbetsvyer
som är öppna för redigering. Fliksystemet underlättar även navigeringen mellan de öppna arbetsvyerna.
Kopiering av menykonfiguration
I WideQuick Designer finns nu möjlighet att kopiera en hel menykonfiguration från en arbetsvy till en annan.
WideQuick® OPC Server
Licenshanteringen för WideQuick OPC Server har flyttats till WideQuick Runtime licensen. Därmed kan WideQuick
OPC Server installeras på ett valfritt antal datorer.
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WideQuick®
WideQuick är ett flexibelt och generellt verktyg som snabbt ger integratören möjlighet att utveckla kraftfulla användargränssnitt för övervakning. WideQuick har ett brett användningsområde och passar till såväl maskiner som olika typer av
industri- och automationsanläggningar. Mjukvaran används också som överordnat system i olika säkerhetsapplikationer.
WideQuick är uppbyggt med en klient/serverarkitektur och kan användas både i lokala och globala nätverk. Målsättningen
med WideQuick är att det ska gå snabbt och enkelt att utveckla en HMI/SCADA-applikation som ger operatören ett
säkert och användarvänligt system med stor flexibilitet.
För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima AB är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra
egenutvecklade produktområden: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att
övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och
slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade
funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer
av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har
extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Kentimas produktområden:
• HMI/SCADA Software, WideQuick®
• Video Management Software, Ethiris®
• Industrial Computers, Oe
• Operator Panels, WideQuick® HMI Panel
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