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1 Quartz Dashboard
Met Quartz dashboard krijgt u een compleet, realtime
beeld van uw productieproces en kan u meteen zien waar
besparingen zijn te behalen. Eén klik en u weet meteen
hoe u als bedrijf of afdeling ervoor staat. U heeft waar
ook ter wereld toegang tot deze informatie. U kunt
sturen op kwaliteit, prestaties en beschikbaarheid (OEE
calculaties).

Op zich allemaal niet heel uniek, wat wel uniek is, is het volgende:

●

Zelf implementeren. Heeft u kennis van van uw equipment, dan is Quartz
makkelijk zelf te implementeren.

●

Zelf dasboards bouwen. U kunt heel snel en makkelijk dashboards bouwen.
Veranderingen en aanpassingen zijn daardoor eenvoudig te realiseren.

●

Geen dure rekeningen van consultants of IT'ers om dergelijke systemen te
implementeren en te bouwen. U doet het immers zelf.

●

Met Quartz kunt u ook uw fabriek besturen! Op hetzelfde scherm kunt u dus
ook uw machinelijnen bedienen. Quartz is dus méér dan alleen een dashboard. Dat
maakt deze Quartz een unieke tool. Quartz combineert als enige aanbieder SCADA
functies met dashboard functies. N.B. Quartz is een krachtige tool en vereist op
bepaalde toepassingen wel uitgebreide systeemkennis. Lees hierover in 3 De
krachtige tool Quartz.

●

Alle analyses mogelijk. De rauwe data van de dashboards zijn te exporteren naar
Excel.

●

U kunt zomaar 20% effectiever produceren,
met als inzet een investering die u binnen
paar maanden terugverdient. Quartz is een
een zeer goedkoop systeem om dashboards te
bouwen.
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Met Quartz dashboard ondersteunt u strategieën zoals Lean, Six Sigma en Kaizen. Quartz
zorgt ervoor dat besparingen zichtbaar zijn en zorgt er dus voor dat verdere verbeteringen
makkelijk te behalen zijn. Door middel van realtime informatie uit het bedrijfsproces krijgt
u volledige controle over uw organisatie.
Door het inzetten van Quartz dashboard behoort het verzamelen van data op sheets en
papier tot het verleden.
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2 Hoe werkt Quartz?
2.1 Configuratie
Quartz is een krachtige dashboard tool die machine gestuurde processen kan presenteren.
Daarvoor is een configuratie nodig, zoals weergegeven in het volgende plaatje:

Quartz leest sensors uit van machines, PLC data etc., Quartz verzamelt deze en presenteert
ze. De manier van presenteren kunt u zelf bepalen.
De equipment is gekoppeld aan het Quartz control center. Het Quartz control center heeft
de volgende functies:
•

Het makkelijk installeren van de database

•

Het simpel configureren en het opzetten van de communicatie tussen de equipment
en u de gebruiker.

•

Het ontwerpen van de dashboards zoals u dat wilt.

•

Allerlei administrator taken taken zoals gebruikersbeheer dat komt kijken bij een
dergelijk pakket.

Alles wordt handig automatisch geïnstalleerd. De eindgebruiker werkt met Quartz via een
webbrowser.
Quartz kan equipment uitlezen, maar er ook naar schrijven. Het schrijven is beperkt
wegens veiligheidsredenen tot enkel het geheugen van de PLC. Quartz stuurt nooit
direct een I/O aan op een machine! Lees meer hierover in 3 De krachtige tool Quartz
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2.2 Quartz devices en datapoints
Quartz werkt via een bibliotheek van devices. Deze devices representeren equipment
bijvoorbeeld een Siemens S7 PLC waarmee gecommuniceerd wordt of een ethernet I/O
device. Zo heeft Quartz een aantal devices in haar bibliotheek zitten. Deze wordt steeds
verder uitgebreid. Het communiceren met de equipment werkt via een vast protocol.
De huidige devices van Quartz:
•

Siemens S7 PLC

•

Moxa ioLogik 121x

Devices en datapoints zijn makkelijk configureerbaar in het controle paneel van Quartz.
Enige wat belangrijk is is, het IP adres en poort nummer van het device en de nummers
van de I/O's op het device, zodat er datapoints van gemaakt kunnen worden.

Configuratie scherm van devices en datapoints
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2.3 Dashboards bouwen
Dashboards bouwen gaat ook heel snel in Quartz. Laad een achtergrond plaatje in en sleep
vanuit een bibliotheek van widgets de bouwstenen op het achtergrondscherm. Koppel de
widgets aan de datapoints die getoond moeten worden. Op deze manier kunnen heel snel
dashboards worden gebouwd. Van ieder dashboard kan ook worden aangegeven welke
gebruikersrollen de dashboard mogen zien. Plaatjes kunnen gemaakt worden via allerlei
tekenpakketten. Quartz ondersteund tal van image formaten. Bijvoorbeeld in Google draw
kan men al heel makkelijk en snel proces flow diagrammen maken.

Configuratie scherm van dashboards

5

Quartz Dashboard

2.4 Gebruikersrollen aanmaken
Het aanmaken van gebruikersrollen gaat ook heel snel in Quartz. Optioneel kunnen
gebruikers enkel na invoer van een password toegang krijgen tot bepaalde dashboards.

Configuratie scherm van gebruikersrollen
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2.5 De dashboards via de webbrowser
Nadat alles geconfigureerd is, zijn dashboards makkelijk te starten in een webbrowser.
Deze zijn ook op afstand makkelijk op te roepen door simpel het IP adres van de PC waar
Quartz op draait in het adresbalk van uw browser te typen.

Voorbeeld van een dashboard
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2.6 Data export van Quartz
Via Quartz kan heel gemakkelijk data worden geëxporteerd naar Excel door een
reportbuilder widget te configureren. De data komt dan als volgt in Excel. Van deze data
maakt u vervolgens heel makkelijk zelf allerlei rapportages.

Voorbeeld van de Quartz data in Excel

2.7 Overige technische specificaties
Quartz Dashboard Client en Administrator

De administrator en Client hebben de volgende configuratie nodig:
Vereiste software op werkstation:
•

Webbrowser met Adobe Flash Player 10 of hoger.

•

Windows 7 / Windows Server 2008
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3 De krachtige tool Quartz
Quartz is een krachtige tool en biedt de mogelijkheid om ook bedieningen te bouwen voor
machinelijnen. Dit kan doordat Quartz via een vast protocol naar de devices kan lezen en
schrijven. Het schrijven is beperkt wegens veiligheidsredenen tot enkel het geheugen van
de device. Quartz stuurt nooit direct een I/O aan op een machine!

3.1 Safe mode
Beperkt u het gebruik van Quartz tot het koppelen aan
devices die enkel inputs verwerken zoals sensoren, is Quartz
veilig te gebruiken. Via deze configuratie vinden ook lees- en
schrijfinstructies plaats, alleen hebben die geen effect op de
werking van uw machines. Quartz geeft duidelijk aan
wanneer u in safe mode werkt.

3.2 Expert mode
Gaat u de mogelijkheden van Quartz verder toepassen op uw
machinelijnen en communiceren met bijvoorbeeld PLC's ,
dient u te schakelen naar expert mode.

Quartz veronderstelt dat u een ervaren systeem engineer bent met uitgebreide
kennis over PLC's en besturingen. In de Expert mode bent u zelf
verantwoordelijk voor de effecten van Quartz. Verkeerd gebruik kan in het
slechtste geval ernstige negatieve gevolgen hebben voor de omgeving waarin
Quartz wordt gebruikt.
In deze mode kunt u lezen en schrijven met devices die invloed hebben op uw machines.
Echter het schrijven naar een device brengt ook risico's met zich mee. Bij verkeerd gebruik
zou het zomaar kunnen zijn dat hardware in machines, zij het risico laag is, toch anders
gaat reageren dan u zou verwachten. U kunt namelijk datapoints verkeerd gebruiken en
verkeerde waarden naar een PLC sturen. Normaal zou dat geen probleem zijn vanwege
allerlei veiligheidssystemen die onjuist gebruik voorkomen. Echter garanties zijn niet te
geven dat dat ook altijd zo is.
Neem daarom ook contact op met uw equipment leverancier als u Quartz direct aan een
PLC wil koppelen. Voor diepere kennis over uw machine configuratie voor een juist
gebruik.
Quartz stelt de volgende disclaimer:
Quartz is nooit verantwoordelijk voor schade of gevolgschade vanwege
onjuist, verkeerd gebruik van Quartz.

9

Quartz Dashboard

4 Quartz versies
Quartz is gratis te downloaden en biedt u de volgende versies afhankelijk van uw keuze.

4.1 Quartz Professional demo
Als u zich niet registreert en geen gegevens achter laat, werkt u automatisch in Quartz
demo. Deze versie biedt alle functionaliteiten van Quartz met de volgende beperkingen:
•
de opslag functie werkt niet.
•
de open functie werkt niet van reeds opgeslagen dashboards.
•
Quartz werkt slechts met 1 gebruiker tegelijk.
•
Bij openen van de demo versie werkt Quartz in een sessie van 2 uur. Daarna sluit
het systeem af en bent u de instellingen kwijt.

4.2 Quartz Professional trial
Registreert u zich als gebruiker en wilt u het product proberen krijgt u een trial license die
geldig is gedurende 1 maand. Deze versie biedt alle functionaliteiten van Quartz:
•
opslaan en openen van Quartz projecten,
•
vier live dashboard verbindingen,
•
continue werking.

4.3 Quartz Professional
Kiest u voor Quartz? Gefeliciteerd! U hebt recht op de volledige versie, updates en
onderhoud en email support.

4.4 Quartz Enterprise
Wilt u een op maat gemaakte dashboards met uiteenlopende functionaliteiten die niet in
Quartz Professional zitten, dan kunnen onze partners deze voor u bouwen. Bekijk de
partner sectie om de juiste partij hiervoor te benaderen.

Quartz Enterprise: Klant specifiek dashboard
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5 Onderhoud en support
5.1 Standaard onderhoud en support
Wij zorgen ervoor dat uw Quartz altijd up-to-date is. U weet daarom zeker dat uw
programma de nieuwste functionaliteiten heeft. Updates zijn beschikbaar via onze website
www.minerall.nl. U heeft recht op email support gedurende uw licentie periode. Deze
support is onbeperkt beschikbaar en is inclusief de overeenkomst.
Wij zijn via email te bereiken op: support@minerall.nl
Na ingang van de eerste licentie hebt u recht op telefonisch support van onze support
afdeling, gedurende 15 dagen na start van de licentie (eerste opstart). Deze support bieden
wij tijdens werkdagen; maandag-vrijdag, tussen 08:00-17:00 uur. Na deze 15 dagen kost
een service aanvraag € 39,- / service call.
Wij zijn telefonisch te bereiken op: +31(0)161-411916

5.2 Service level agreement en service dienst
Extra service is via een SLA apart bij te leveren. Dit kan on-site ondersteuning zijn of
ondersteuning op andere tijden dan kantoortijden, of voor een vaste prijs per jaar.
Vraag hiervoor een uitgebreide SLA aan.
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6 Informatie en partners

Rijksweg 110
4849 BR Dorst
Nederland
Tel:

+31 (0) 161 411916

Fax:

+31 (0) 161 412551

E-mail:

info@minerall.nl

Web:

www.minerall.nl

Downloaden: www.minerall.nl/devel/download/

6.1 Implementatie partners Minerall

Op dit moment wordt de implementatie van Minerall aangeboden via het moederbedrijf
TBWB. Deze zijn te bereiken onder de volgende gegevens:
Rijksweg 110
4849 BR Dorst
Nederland
Tel:

+31 (0) 161 411916

Fax:

+31 (0) 161 412551

E-mail:

info@tbwb.nl

Web:

www.tbwb.nl
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