nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Phần mềm Quản lý Cảnh báo Hợp nhất
Đặc tính
 Phân loại/Lọc
Người vận hành có thể lọc và phân loại các thông báo cảnh báo bằng cách sử dụng phím xác định
thuộc tính cảnh báo bao gồm trong thông báo cảnh báo. Tính năng lọc đơn giản như tính năng lọc
cảnh báo quá trình và tính năng lọc phân cấp nhà máy có thể được sử dụng ngay lập tức. Người
dùng có thể lập cấu hình tính năng lọc riêng biệt và linh hoạt tạo ra các tính năng lọc tạm thời.
 Chặn
Chặn các thông báo cảnh báo được kích hoạt lặp đi lặp lại bởi cùng một nhãn báo có thể dẫn đến
việc bị che lấp và chỉ hiển thị thành một hàng đơn chồng nhau. Tính năng chặn làm giảm số lượng
thông báo cảnh báo được hiển thị và cho phép người vận hành xác định cảnh báo quan trọng một
cách dễ dàng.
 Xử lý sau
Cảnh báo không cần thiết có thể được tạm thời chuyển đến "mục xử lý sau". Người vận hành có thể
xử lý cảnh báo không cần thiết vào thời điểm khác bằng tay. Cảnh báo không quan trọng có thể
được tự động chuyển đến mục xử lý sau trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tại một thời điểm
nhất định. Tương tự như vậy, cảnh báo khớp với những điều kiện được người dùng xác định có thể
được tự động chuyển vào mục xử lý sau.
 Giảm tải
Nếu có quá nhiều cảnh báo được hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn do một sự kiện đột ngột,
chức năng lọc được xác định trước có thể được tự động kích hoạt để giảm tải giám sát của người
vận hành.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Màn hình của CAMS for HIS

"CAMS for HIS" là phần mềm quản lý cảnh báo mới nhất được phát triển dựa trên khái niệm về "Chỉ
thông báo những cảnh báo cần thiết cho đúng người cần thiết và vào thời điểm thuận lợi nhất từ các
cảnh báo được thu thập."

Số lượng và sự đa dạng của các cảnh báo và các sự kiện được xử lý trong nhà máy có xu hướng gia
tăng do nhà máy vận hành ngày càng phức tạp hơn. Phần mềm này có hai cách tiếp cận kỹ thuật để
giúp hợp lý hóa hệ thống cảnh báo với mục đích ngăn chặn tình trạng quá tải cảnh báo.
Thứ nhất là phương pháp tiếp cận thực tế tiến hành phân loại cảnh báo và chỉ hiển thị các cảnh báo
yêu cầu người vận hành phải thực hiện thao tác. Phương pháp thứ hai là cách tiếp cận cơ bản chỉ cho
phép xác định các cảnh báo cần thiết phù hợp với Ấn phẩm EEMUA số 191 được xem là nguyên tắc chỉ
đạo công nghiệp phổ biến về quản lý cảnh báo.
CAMS for HIS giúp khách hàng ngăn chặn các vấn đề quá tải cảnh báo, một nguyên nhân tiềm ẩn gây
rắc rối trong kế hoạch, với mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn. Đồng thời tạo sự thoải mái cho người
vận hành trong môi trường làm việc liên tục thực hiện nhiệm vụ cảnh báo lặp đi lặp lại tẻ nhạt và cho
phép họ tập trung vào quy trình thực sự.
 Ấn phẩm EEMUA 191:
Một nguyên tắc chỉ đạo về thiết kế, quản lý và cung ứng các hệ thống cảnh báo tối ưu xuất bản năm
1999, đã được soạn bởi Tiểu ủy ban EEMUA (Hiệp hội người dùng vật liệu và thiết bị kỹ thuật) thành
lập bởi đại diện của các công ty thành viên EEMUA và HSE (Ban chấp hành về Sức khỏe và An toàn).
Hiệu quả hoặc nhận xét
Quản lý cảnh báo là yếu tố quan trọng để tránh những sự cố tiềm ẩn về vấn đề an toàn, môi trường
và/hoặc sử dụng năng lượng thải do quá tải cảnh báo. CAMS for HIS nắm bắt cảnh báo nghiêm trọng
trong suốt thời gian nhà máy xảy ra tình trạng hỗn loạn, không bị quá tải bởi cảnh báo phiền toái. Giúp
người vận hành có nhiều thời gian hơn để tập trung vào quá trình.
Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Nhiều thành tích
Nước ngoài: Nhiều thành tích
CAMS for HIS, là một trong các phần mềm cấu thành dành cho hệ thống điều khiển
phân tán CENTUM (DCS) của chúng tôi, đạt nhiều thành tích trên khắp thế giới sau khi
bắt đầu bán ra vào tháng 10 năm 2006.
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