
Diagrammet -   EasyViews basmeny - delad i tre delar:

 1. Info-tabell - Sammanställning av mätdata - ”nyckeltal”
 2. Kurvor - Mätdata i tidsdiagram
 3. Plug-in (grundinställning Datatabell).

Storlek och inbördes placering på dessa kan varieras efter önskemål.

1. Info-tabell - Sammanfattning av mätdata - ”nyckeltal”

Välj bland 30 rubriker och funktioner för att få en tabell som passar dig och din mät-
uppgift. Defi niera egna nyckeltal med formler.  Använd högerklick/Egenskaper.

Ex.  Min.- och max.-värden, median, medel, integral av mätvärden, utseende på kurva, 
serienummer på logger, sist inkomna mätvärde(on-line), mm.

Kommentarer.   - Intuitiv placering av text i diagrammet som kommentar till olika  
händelser i din inspelning.
Då markören placeras vid en kurva genereras en kommentar automatiskt. - Den förblir 
permanent om du med musen förbinder den med en utvald punkt på kurvan.

Funktioner
- normalanvändare

● Kraftfulla zoom-verktyg
 För detaljstudie av din kurva hittar 

du lätt ett sätt att zooma som 
passar dig och din mätuppgift.

 Se beskrivning till vänster.

● Fiffig inläggning av kurvrelaterade 
kommentarer. Se beskrivning till 
vänster.

● Välj inspelning on-line eller off-line 
beroende på mätuppgift

● Visar mätdata i diagram i real-tid. 
Kurvan rullar fram över skärmen 
som pappret på en skrivare.

● Export eller Import av mätdata, 
diagram eller tabeller, hela eller 
delar av inspelningen till/från t.ex. 
Word, Excel etc. 

● Importera och kombinera mätdata 
från olika utrustningar eller data-
källor

● Öppna flera inspelningar för 
att jämföra i samma diagram. 
Kombinera och sammanfoga till en 
inspelning. Definiera ny inspelning.

● Genomtänkta registerfunktioner 
för att hålla reda på både dina 
mätdata och loggers - sortera efter 
olika begrepp

●Spara dina inställningar som mallar

●Support av ett brett utbud av 
dataloggers för olika mätuppgifter.

● Skicka tidsdiagrammet som e-mail 
med endast två mus-klick.

Funktioner
- krävande användare

● Spara en komplett utvärdering 
som flera diagram under olika 
flikar för att visas senare eller för 
en rapport

● Kraftfullt formelpaket för 
beräkningar med dina kurvor. 
- aritmetiska, trigonometriska och 
logiska funktioner, derivera och 
integrera, vektorberäkningar mm 
- även i real-tid.

● Histogram och x/y-plot.

● Projekthanterare - för 
automatisering av återkommande 
rutiner. Alla parametrar avseende 
ett visst projekt kan sparas. 
Innefattar inställningar i logger, 
val av mapp för mätdata samt 
skalning etc. för visning i 
tidsdiagrammet.

● Processdiagram (blockschema, 
ritning eller digitalfoto).  Även 
med indikering med staplar eller 
visarinstrument

● Genväg för nedladdning av 
mätdata från GPRS-loggern.

● Upp till 50 kurvor på 10 axlar

● Larm-plugg-in för larm via 
ljudsignal, E-post, SMS eller relä.

● Modemsupport. Inkl GSM.

● OPC-support - import av 
processdata mm i real-tid

● Saknar du någon funktion - Hör 
av dig - Det finns säkert något 
annat sätt att göra samma sak.

- en kort presentation

2. Kurvor -  Mätdata i Tidsdiagram
 
Spara undan olika kurvval eller tidsavsnitt under fl ikar för senare redovisning eller 
som en färdig presentation av mätdata.  Använd högerklick/Egenskaper.

Detaljstudera - Zoomning  kan göras på sju olika sätt:
1.  Kalender-zoom -  Visa hel månad, vecka eller dag genom att klicka på fl aggorna.
Bläddra dag för dag eller veckovis med piltangenterna. OBS! Även Zoom-ut.
2.  Gummibands-zoom - Tänj skalan till önskad längd
3.  Rektangel-zoom med handtag - följer standarden enligt annan mjukvara
4.  Markera sträcka på axel - Anger nya axelns längd.
5.  Markera sträcka i diagram - Anger nya axelns längd. 
6.  Autoskalning - Hela inspelningen visas med korrekt axelindexering. 
7.  Ange axelns min- och maxvärde - Då ingen annan metod duger.

Komplett program för mätdata
Över 5000 nöjda användare.

3. Plug-in - Tilläggsfunktioner  Ex. Datatabell - mätdata i tabellform. 

Här fi nner du ett antal fl ikar vars innehåll är beroende på din installation.
Övriga alternativ är Anteckningar, Formeleditor, Histogram, Processdiagram, 
Larm,  Varaktighetsdiagram och Publisher för visning på webben.
Här placeras också kundspecifi cerade funktioner.

Tips! - Använd högerklick/Egenskaper för att nå ”pop-up menues”.
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