
 

 



 

Veiligheidsrichtlijnen  

Deze handleiding bevat kennisgevingen die u moet volgen om uw eigen veiligheid te waarborgen en het 

product en de verbonden apparatuur te beschermen. Kennisgevingen worden in de handleiding aangegeven 

door middel van een waarschuwingssymbool en een opmerking over het gevarenniveau: 

 

Vraagt uw aandacht voor belangrijke informatie over het gebruik van het product, een specifiek 

onderdeel van de documentatie of het juiste functioneren van het product. 

 

Waarschuwing 

Dit apparaat en de componenten mogen alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in deze handleiding 

zijn beschreven en alleen indien ze zijn verbonden met apparaten of componenten die voldoen aan 

ethernetaansluitingen voor industrieel gebruik. 

Dit product kan alleen goed en veilig functioneren als het volgens de aanbevelingen wordt vervoerd, 

opgeslagen, geconfigureerd, geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Atlas en/of Mercury zijn producten 

conform CE-klasse A. Ze kunnen in een binnenomgeving radio-interferentie veroorzaken. In dat geval moet de 

gebruiker mogelijk geschikte maatregelen treffen. 

Garantie 

De garantie vervalt als u de Atlas en/of Mercury opent. 

Erkende monteurs 

Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door erkende monteurs. Onder ‘erkende 

monteurs’ worden personen verstaan die zijn bevoegd om circuits en systemen in bedrijf te stellen, op de 

aarde aan te sluiten en te markeren overeenkomstig vastgestelde veiligheidsmethoden en -voorschriften. Het 

is aan te bevelen dat de monteurs zijn gecertificeerd als PROFINET-installateur of PROFINET-engineer. 

Aansprakelijkheidsbeperking 

We hebben de inhoud van deze handleiding zo goed mogelijk gecontroleerd. Omdat afwijkingen op voorhand 

niet geheel kunnen worden uitgesloten, kunnen we niet garanderen dat alle aspecten overeenkomen. De 

inhoud van deze handleiding wordt echter regelmatig gecontroleerd. In volgende edities zullen dan ook 

noodzakelijke correcties worden opgenomen. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom. 

Copyright © 2021 PROCENTEC 

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze publicatie mag in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever. 

 

 

 

 

  

 



 

Belangrijke informatie 

Doel van de handleiding 

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over het gebruik van Atlas en/of Mercury.  

Deze handleiding beschrijft niet het gebruik van de tablet. Raadpleeg de handleiding voor de FZ-M1-tablet op 

de website van Panasonic voor meer informatie. 

 

 

Klantenservice 

Neem in geval van een defect product of onbeantwoorde vragen contact op met de klantenservice: 

Recycling en verwijdering 

De onderdelen van de Mercury kunnen worden gerecycled.  

  

‘WAARSCHUWING, BEVAT BATTERIJ. De batterij kan exploderen bij verkeerde behandeling. Niet 

demonteren of in het vuur gooien. Verwijder het product overeenkomstig de instructies.’ 

 

Neem contact op via onderstaande gegevens voor meer informatie over milieuvriendelijke recycling en de 

procedure voor het verwijderen van uw oude apparatuur: 

 

 

Updates van dit document 

U kunt continu bijgewerkte informatie over producten van PROCENTEC vinden op www.procentec.com 

  

T: +31 (0)174 671 800 

F: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

PROCENTEC 

Vlasmarkt 1 

3011 PW, Rotterdam 

Nederland 

 

T: +31 (0)174 671 800 

F: +31 (0)174 671 801 

E: info@procentec.com 

 

support@procentec.com
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1. Productbeschrijving 

Inleiding 

Osiris voor Atlas en Mercury van PROCENTEC is dé oplossing voor het bewaken en diagnosticeren van 

ethernetnetwerken als innovatieve eenvoud en voorspellingsmogelijkheden wenselijk zijn. Het programma is 

ideaal om onverwachte en dure storingen binnen PROFIBUS-, PROFINET- en industriële ethernetnetwerken te 

voorkomen. 

 

Osiris van PROCENTEC biedt uniek inzicht in de status en topologie van uw netwerk. Met PROCENTEC Osiris 

kunnen operators en technici eenvoudig problemen detecteren en oorzaken vaststellen binnen uw netwerk. 

Hiermee wordt dure stilstand voorkomen.  

 

Dankzij het gebruiksgemak en duidelijke overzicht beschikt u over een ideale oplossing om netwerken altijd en 

overal helemaal te doorgronden. Atlas is een compact apparaat dat op een DIN-rail kan worden geïnstalleerd 

en op het netwerk kan worden aangesloten voor permanente netwerkcontrole. Mercury is de mobiele versie 

van Atlas. Osiris vereist geen extra (tijdrovende) software-installaties op de pc. U kunt alle informatie bekijken 

via een speciaal ontwikkelde webtoepassing. Alle informatie die door Osiris wordt verstrekt, kan worden 

bekeken op het centrale dashboard, dat naar wens kan worden aangepast. 

Uw voordelen 

• Gebruiksgemak 

• Gebruik van industrieel ethernet 

• Topologie 
• Zelfstandig apparaat, dag en nacht beschikbaar 

• Veilig te gebruiken 
• Aanpasbaar dashboard 

• Bestand tegen alle invloeden van buitenaf 

• Geen software nodig 

Producteigenschappen 

• Netwerktopologie 

• Aanpasbaar dashboard 

• Netwerkkwaliteit 

• Alarmen 
• Niet afhankelijk van specifieke leverancier of specifiek protocol 

Systeemeisen 

Doordat de interface helemaal op webtechnologie is gebaseerd, draait Osiris op elke computer met browser. 

De browser moet HTML5 en Javascript ondersteunen. 

 

Voor webbrowsers gelden de volgende minimumeisen: 

• Chrome minimaal versie 46 

• Edge  minimaal versie 25 

• Firefox  minimaal versie 42 

• Safari  minimaal versie 5 

 



 

Voor een optimale ervaring wordt Chrome aanbevolen. Internet Explorer wordt niet ondersteund. 

2. Atlas 

Beknopte handleiding 

Deze controlelijst beschrijft de stappen die nodig zijn om Atlas snel te gebruiken. 

Installatie-instructies voor Atlas 

Locatie 

Atlas kan overal worden geïnstalleerd in een ongevaarlijke/niet-explosieve ruimte die voldoet aan IP 20 (DIN 40 

050) en een temperatuurbereik heeft van -20 tot +60 oC. Installeer de Atlas niet in een vochtige of stoffige 

omgeving. Om aan de regels voor de UL-certificering te voldoen, moet de Atlas in een omgevingstemperatuur 

• 

• 

https://192.168.1.10/


 

van meer dan 55 oC (131 oF) in een industriële installatiekast worden geïnstalleerd. Tijdens het gebruik moet 

het waarschuwingslabel ‘HOT HOUSING’ zichtbaar zijn.  

 

‘WAARSCHUWING, HETE BEHUIZING. De behuizing van de Atlas zal heet zijn als het apparaat wordt 

gebruikt bij een omgevingstemperatuur van meer dan 55 oC (131 oF). Raak de behuizing niet aan!’ 

 

Om aan de regelgeving voor de UL-certificering te voldoen, mag de Atlas niet worden gebruikt op hoogten van 

meer dan 2000 m. Ook mag de Atlas alleen worden gebruikt in regio's zonder tropisch klimaat.  

Positie 

Atlas kan alleen worden geïnstalleerd op een horizontale DIN-

rail van 35 mm met het frontpaneel aan de voorkant (zie 

afbeelding 1 voor een voorbeeld). In deze positie kan de 

warmte die door de module wordt gegenereerd ontsnappen 

via het rooster in de bovenkant van de behuizing. Ook kunnen 

de ledlampjes voor de status hierdoor gemakkelijker worden 

gelezen. Installeer de Atlas niet in een andere positie: hierdoor 

kan het apparaat oververhit raken.  

Voeding 

De Atlas bevat een schroefstekker met 3 pennen aan de 

voorkant.  

 

De indeling is als volgt: 

1 = - (bovenste pen) 

2 = + (middelste pen) 

3 = SH (onderste pen) 

 
De voeding moet aan de volgende specificaties voldoen: 

• Spanning: 12 ... 24 volt (gelijkstroom) 

• Diameter van bedrading: < 2,5 mm2 

 
Raadpleeg hoofdstuk 20, Technische specificaties, voor meer informatie over de voeding. 
 
De Atlas zal worden opgestart zodra de voeding is aangesloten. Dit proces kan tot 90 seconden duren. Als het 
apparaat is opgestart, gaat het groene ledlampje branden. Het ledlampje voor de netwerkstatus knippert geel 
zolang de configuratiewizard niet is uitgevoerd en er geen meting is gestart.  

Ethernetverbindingen 

De Atlas heeft twee fysieke netwerkaansluitingen: ‘Office’ en ‘Factory’. De netwerken zijn niet een-op-een met 

elkaar verbonden. Het scannen, meten en rapporteren van het netwerk gebeurt niet via de ‘Office’-poort, maar 

alleen via de ‘Factory’-poort. 

 

Afbeelding 1 – Atlas op een DIN-rail van 35 

mm 



 

De Atlas kan op een willekeurige positie in het fabrieksnetwerk worden verbonden. 

Verbind de Atlas niet met een ‘mirror’-poort, want hierdoor zal de topologie niet 

nauwkeurig zijn. 

 

NB: De webinterface is te bereiken via het IP-adresbereik voor zowel ‘Office’ als 

‘Factory’. Het maakt niet uit waar u verbinding hebt gemaakt, zolang het juiste IP-

adresbereik en de juiste netwerkmaskerinstellingen voor uw laptop/netwerkkaart zijn 

ingesteld. U kunt ook een scan uitvoeren en zien welke apparaten met het 

fabrieksnetwerk zijn verbonden. Dit kan niet voor het ‘Office’-netwerk. 

 

Aandachtspunten voor de configuratie van het IP-adres: 

Als uw kantoor en fabriek hetzelfde (sub)netwerk delen, dient u de ‘Office’-poort NIET 

aan te sluiten en te configureren. Controleer of het standaard IP-adres van het kantoor niet in uw netwerk 

bestaat en dat een niet-bestaand subnet wordt gebruikt. Als uw bedrijfsnetwerk het subnet 192.168.1.0/24 

gebruikt, dient u het IP-adres te wijzigen naar een niet-bestaand netwerk, zoals 192.168.100.10/24. 

 

 

 
Lees verder vanaf hoofdstuk 6 voor een beschrijving over het gebruik van Atlas. 

Atlas2 Plus- en Atlas2 connections 

Atlas2 Plus en Atlas2 hebben verbindingen en opties die de oudere Atlas niet heeft. 

OLED-display 

Atlas2 Plus en Atlas2 hebben een displaypoort die een fullcolour OLED-display ondersteunt. Deze kan aan de 

voorkant worden bevestigd, zodat belangrijke diagnose en instellingen kunnen worden weergegeven. Hierdoor 

kunnen eenvoudig verstoringen in het netwerk worden uitgelezen zonder dat de webserver hoeft te worden 

geopend om te zien wat er gebeurt.  

 

Het scherm bedekt  de twee LED’s: de LED van de voeding en van de netwerkstatus) aan de voorkant en 

vervangt deze. 

 

Factory network

Office network

Atlas

Example IP range: 192.168.8.x
Subnetmask: 255.255.252.0

Example IP range: 10.0.16.x
Subnetmask: 255.255.254.0

 

Figure 1 – Atlas2 mounted on a 35mm 

DIN 



 

Het scherm kan worden bevestigd met behulp van twee T10 Torx-schroeven. 

 

Het scherm toont tijdens het opstarten het logo van PROCENTEC en 

controleert of er USB-updates beschikbaar zijn. Als er geen firmware-update 

via de de USB-verbinding is gevonden, zal er kort een venster worden 

weergegeven met een blauwe achtergrond. Wanneer het apparaat helemaal 

is opgestart, geeft het scherm de actuele status van het stoplicht weer, met 

de netwerknaam en de status van Osiris 

inclusief de tijd dat Osiris actief is 

 

Het scherm wisselt tussen het stoplicht en 

de IP-instellingen. Hierdoor kan het apparaat gemakkelijk worden herkend en 

kan eenvoudig worden gezien welk IP-adres moet worden gebruikt om de 

webserver te benaderen. Bovenin  wordt de naam van het apparaat 

weergegeven. 

MicroUSB 

De MicroUSB-aansluiting aan de onderkant van de Atlas wordt normaal gesproken niet gebruikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mercury  



 

Beknopte handleiding 

 

 

Waarschuwing: Installeer Windows niet opnieuw en formatteer de tablet niet. Osiris zal dan niet 

meer starten. Neem in geval van problemen eerst contact op met de klantenservice van PROCENTEC. 

 

  



 

4. Beginnen: Osiris as a Software (op pc/laptop) 

Osiris kan worden uitgevoerd op elke pc of laptop met Windows als besturingssysteem. Om Osiris uit te voeren 
is een licentie (uitgegeven door Procentec) nodig. 

Systeemvereisten 

Om de Osiris-software correct te installeren moet aan de volgende eisen zijn voldaan: 

 
Besturingssysteem  Windows 10 

CPU  Intel core i5-7xxx of hoger 
RAM  4 GB of meer 

LAN  100 Mb/s of sneller 

USB  

Optioneel 1x USB 3.0 
(noodzakelijk bij gebruik van EtherTAP) 
Optioneel 1x USB 2.0 (noodzakelijk voor PROFIBUS-
metingen) 

Opslagcapaciteit  
ten minste 25 GB vrije schijfruimte (SSD optioneel, maar 
aanbevolen) 

Browser  
Chrome, versie 46 of hoger. Andere browsers worden niet 
volledig ondersteund. 

CPU-hardwarevirtualisatie Geactiveerd 

 

Om de Osiris-software te gebruiken moet Google Chrome op uw pc zijn geïnstalleerd. Download en 

installeer de nieuwste versie van Google Chrome op uw pc voor u de Osiris-software gaat installeren. 

(Downloadlink: https://www.google.com/chrome/) 

 
Opmerking: Hardwarevirtualisatie 

Om VirtualBox te kunnen gebruiken moet hardwarevirtualisatie op de CPU beschikbaar (en 

geactiveerd) zijn. Deze functies zijn op alle moderne CPU’s beschikbaar. Op de meeste CPU’s zijn 

deze functies ook geactiveerd. 

Als deze functies niet zijn geactiveerd kunt u die activeren via het BIOS. 

Voor het installeren 

Controleer of uw systeem voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 

 

1. Er is al een versie van VirtualBox geïnstalleerd. 

Het installatiebestand voor het Osiris as a Software-pakket zal controleren of er al een versie 

van VirtualBox is geïnstalleerd. Als dat het geval is zal het installatiebestand u vragen of de al 

geïnstalleerde versie moet worden gebruikt of de versie die bij het installatiebestand wordt 

meegeleverd moet worden geïnstalleerd. 
Als u de al geïnstalleerde versie wilt gebruiken moet u de correcte versie van het  

VirtualBox Extension Pack installeren. 

Dit Extension Pack kunt u downloaden van https://www.virtualbox.org/wiki/downloads 

Zonder het correcte Extension Pack zal de Osiris-software niet werken. 

 

2. Er is al een VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter aanwezig. 

De Osiris-software en Windows communiceren via de VirtualBox Host-Only Ethernet 



 

Adapter. 

Als deze adapter niet beschikbaar is zal OsirisControl deze creëren tijdens het opstarten. 

Sommige systemen moeten opnieuw worden opgestart voor de adapter kan worden 
gebruikt. 

Als er al een Host-Only Ethernet Adapter beschikbaar is moeten mogelijk de 

netwerkinstellingen worden gewijzigd. Het IP-adres van de adapter moet worden ingesteld 

als 10.76.97.111 met netmasker 255.255.255.0. 

U kunt deze instellingen controleren met Oracle VM VirtualBox Manager – Host Network 

Manager. 

 

3. U gebruikt een andere firewall dan Windows Firewall. 

Pas in dat geval de firewallinstellingen aan om de communicatie correct mogelijk te maken. 
Zie ook de opmerking: Firewallinstellingen in de installatieprocedure (in paragraaf 0, punt 

14). 

 

De installatie voorbereiden 

Osiris wordt geleverd met een installatiebestand waarmee alle noodzakelijke uit te voeren 

toepassingen op een Windows-pc worden geïnstalleerd. 

Volg de instructies om Osiris correct op uw pc te installeren. 

 

1. Download de nieuwste versie van de Osiris-software van de Procentec website. 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/ 

 

2. Sluit de pc aan op de voeding en schakel de pc in. 

 

3. Controleer of de accu volledig is opgeladen en de slaapmodus van Windows volledig is 

uitgeschakeld. 

 

4. Controleer of er geen Windows-updates gereed staan om te worden geïnstalleerd. 

Let op: nog niet geïnstalleerde Windows-updates kunnen ertoe leiden dat Osiris niet 

opstart. 

 

5. Open de map met het installatiebestand, pak de bestanden uit en dubbelklik op het bestand 

OsirisForWindows.exe. 

Let op: het is belangrijk dat u het .exe bestand in de map uitvoert, niet het .msi-bestand! 

 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/


 

6. Klik in het dialoogvenster op 'Yes' (Ja) om het installatiebestand uit te voeren. 

 

7. Klik daarna twee keer op ‘Next' (Volgende). 

 

8. Als VirtualBox al op uw pc is geïnstalleerd opent een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd 

of de update voor VirtualBox wilt installeren. Klik op 'Yes' (Ja) om Virtualbox versie 6.04 te 

installeren. 

 

9. Als CodeMeter al op uw pc is geïnstalleerd opent een dialoogvenster waarin u wordt 
gevraagd of de update voor CodeMeter wilt installeren. Klik op 'Yes' (Ja) om CodeMeter 

versie 6.80 te installeren. 

 

10. Volg de instructies van het CodeMeter-installatiebestand (Klik vier keer op ‘Next' (Volgende) 
en vervolgens op 'Install' (Installeren)). 

 



 

11. Wacht tot de installatie is voltooid. 

 
12. Controleer wanneer de installatie is voltooid of het aankruisvakje 'Run Osiris for Windows 

now' (Osiris voor Windows nu uitvoeren) is geselecteerd en klik op 'Finish (Voltooien). 

 
13. Wacht even terwijl OsirisControl wordt opgestart en uw systeem wordt voorbereid. 

 

14. Als de Firewall een dialoogvenster activeert klikt u twee keer op 'OK'. 

Belangrijke opmerking: Firewallinstellingen 
 

Om de status van de licentie te controleren moet Osiris kunnen communiceren met de 

CodeMeter-dienst die onder Windows wordt uitgevoerd. Voor deze communicatie wordt TCP/IP 

gebruikt over poort 22350. 

OsirisControl controleert en configureert de Windows Firewall automatisch om inkomende TCP-

communicatie via poort 22350 toe te staan. Als u een andere firewall gebruikt die niet is 

gekoppeld aan Windows Firewall moet u poort 22350 handmatig openen voor inkomende TCP-

communicatie voor de Codemeter-toepassing, standaardpad: 
C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\ bin\Codemeter.exe 



 

 
 

15. Verbind uw pc met het internet. 
Uw pc moet verbonden zijn met het internet om uw licentie te kunnen activeren. Verbind 

uw pc met een Ethernet/wifi-verbinding met het internet. 

 

16. Klik in het licentiedialoogvenster op 'Install' (Installeren). 

 

 

 

17. Voer het ticketnummer in dat u ontving bij uw bestelling van de Osiris-software. 

 

18. Na enkele seconden zal de licentie zijn geïnstalleerd en wordt een 

bevestigingsdialoogvenster weergegeven. Klik op 'OK'. 

 

 

19. OsirisControl zal u vragen welke interface voor de meting moet worden gebruikt. Selecteer 

de Ethernet-interface die Osiris moet gebruiken voor de metingen en klik op 'OK'. 

 



 

20. In een zwart dialoogvenster worden dan de algemene voorwaarden van VirtualBox 

weergegeven, Lees die zorgvuldig en accepteer die door op het toetsenbord de letter 'Y' in te 

voeren en druk vervolgens op Enter. 
 

21. Osiris zal nu starten. Het is mogelijk dat u de eerste keer een waarschuwing 'Not private 

connection' (Onbeveiligde verbinding) krijgt. Klik dan op ‘Advanced' (Geavanceerd) en 

‘Proceed' (Verder) op de pagina. 
 

22. Het inlogscherm wordt dan weergegeven. Log in met de standaard inloggegevens. 

(Gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin). 

 

 

23. Volg de configuratiehandleiding en voer de informatie voor uw netwerk in. 

 

24. U kunt nu de Osiris-software gaan gebruiken! 

 

 

 
 

 

 



 

Licenties 

De basislicentie kan worden gebruikt voor netwerken met maximaal 100 nodes. Er kunnen niet meer dan 100 

nodes worden weergegeven. Als het netwerk meer dan 100 nodes bevat kunt u uw licentie upgraden, zodat 

alle nodes worden weergegeven. In het systeemvak wordt een melding weergegeven wanneer er niet-

weergegeven nodes zijn. 

 

Neem contact op met onze verkoopafdeling voor aanvullende informatie over het upgraden van uw licentie. 

 

 

 

5. De gebruikersinterface van Osiris 

Osiris geeft alle informatie weer op een webpagina. U kunt deze informatie bekijken door gewoon een 

webbrowser te openen en het IP-adres van uw apparaat in te voeren (Atlas gebruikt standaard 192.168.1.10 

voor kantoor en 192.168.0.10 voor de fabriek; voor Mercury kunt u gewoon op het pictogram van OsirisControl 

op het bureaublad klikken. De Osiris-webpagina wordt dan weergegeven zodra het systeem is gestart). 

 

Terminologie en definities 

In deze handleiding worden de volgende termen en definities gebruikt om te verwijzen naar items in de 

webinterface. 

 

Werkbal

k 

Tegel Indicator Systeemknoppen 

Menu ‘Snelle toegang’ Systeembal

k 
Modus van het 

apparaat 

Applicatiebalk 

Batterijniveau

*

Afbeelding 2 - Terminologie die in de webinterface wordt gebruikt 



 

*NB: Als u Osiris op een Mercury gebruikt, wordt er in de rechterbovenhoek van de systeembalk een pictogram 

weergegeven voor het batterijniveau. De Atlas heeft deze indicator niet. 
 
 

 

Systeembalk 

Dubbelklik op de donkerblauwe systeembalk (met de tijdsaanduiding) om snelkoppelingen te openen voor: 

• Licentiebeheer 

• Instellingen 
• Osiris stoppen (sluit Osiris en het onderliggende besturingssysteem veilig af)  

• Osiris opnieuw starten 

 

 

Systeemknoppen 

In de rechterbovenhoek van de applicatiebalk worden vijf 

knoppen weergegeven. Dit zijn de systeemknoppen. Op alle 

knoppen kan worden geklikt, waarna u toegang hebt tot extra 

informatie of functies.  

  

 

 

 

 

Tabelopties 

BarApplicatiebal
Pictogram voor locatie Opties voor de kolom 

Afbeelding 3 - Terminologie die in de webinterface wordt gebruikt (vervolg) 
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De knop ‘Meten’ 

Wanneer u op de ronddraaiende knop ‘Meten’ klikt, wordt een 

vervolgkeuze-  

menu weergegeven. Dit vervolgkeuzemenu wordt weergegeven 

zolang de meting wordt uitgevoerd. Met de knop 

‘Meetinstellingen wijzigen’ kunt u uw instellingen snel wijzigen 

via de configuratiewizard. De derde knop is bedoeld om 

(meet)gegevens te wissen. Als op de knop ‘Gegevens wissen’ 

wordt gedrukt, wordt er een pop-upvenster weergegeven met 

de vraag of de gebruiker de meetgegevens wil verwijderen. Als 

op ‘Ja’ wordt gedrukt, zullen alle fouten en meldingen worden verwijderd.  

Dit heeft geen gevolgen voor de trendgegevens voor de huidige meting, 

systeeminstellingen, 

configuratie, aangepaste topologieweergaven of logbestanden met meldingen  

die kunnen worden geëxporteerd. 

 

Als u op de draaiende meetknop klikt, verschijnt er een 

vervolgkeuzemenu. Dit vervolgkeuzemenu laat zien hoe lang de 

meting loopt.  

U kunt de meting ook opslaan als een bestand, dat later kan 

worden geopend. Dat doet u door te kiezen voor 

'Overschakelen naar offline modus' (zie paragraaf Error! 

Reference source not found.) 

 

Huidige gebruiker 

Als u op de knop 'Huidige gebruiker' klikt, worden de huidige gebruiker en de uitlogknop weergegeven. Kies 
'Uitloggen' om als een andere gebruiker in te kunnen loggen. 
 

Meldingen 

Het belletje geeft aan hoeveel meldingen er zijn 

gerapporteerd. Het belletje is groen als het netwerk goed 

functioneert. Het wordt oranje als er sprake is van 

waarschuwingen. Bij fouten in uw netwerk wordt het belletje 

rood. Door op het pictogram te klikken, wordt de lijst met 

meldingen weergegeven. 

 Er zijn drie soorten meldingen:  

 

Niet-kritieke informatie voor de gebruiker, zoals: ‘Er is 

verbinding gemaakt met uw fabrieksnetwerk’ 

 

 

Afbeelding 4 – Verklaring van systeemknoppen in de 

webinterface 

Afbeelding 5 – De knop ‘Meten’ in de 

webinterface 

Afbeelding 6 – Gebruiker in de webinterface 



 

Waarschuwingen, zoals ‘Responstijd voor ping overschreden’  

 

Kritieke fouten en waarschuwingen, zoals: ‘Foutniveau voor  

Discards overschreden’ 

 

Als u op ‘Wissen’ klikt, worden alle meldingen in deze lijst gewist. De meldingen worden niet in het systeem 

verwijderd en kunnen dus gewoon als CSV-bestand worden geëxporteerd. 

Door op ‘Alles exporteren (CSV) te klikken, kunt u een volledige geschiedenis van alle meldingen downloaden, 

ook al werd de lijst eerder gewist. Dit downloadbare bestand heeft de CSV-indeling en kan rechtstreeks worden 

geopend in spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel. De lijst bevat ook fouten die door genegeerde 

apparaten zijn gegenereerd. 

Delphi Help  

De helpfunctie in Delphi biedt specifieke hulp voor de pagina die 
momenteel is geopend. U ziet op het dashboard dus hulpinformatie 
voor het dashboard. Dit geldt voor de pagina's ‘Dashboard’, 
‘Topologie’, ‘Q-factor’, ‘Verkeerslicht’, ‘Apparaatlijst’, ‘Trends’, 
‘Wizard Inbedrijfstelling’, ‘EtherTAP’ en ‘OPC UA’. 

Toepassingsmenu 

Het toepassingsmenu bevat een functie om een rapport te 

genereren. Raadpleeg alinea 0 voor meer informatie over wat het 

genereren van een rapport inhoudt. 

 

De rapportgenerator is te vinden in het toepassingsmenu. Met de 

rapportfunctie kunt u een rapport genereren met alle relevante 

informatie die over het netwerk werd verzameld en met algemene 

informatie: 

• Informatie over Osiris 
• Q-factor 

• Apparaatlijst 

• Genegeerde apparaten 

• Verkeerslicht 
• Verschillen in firmware 
• EtherTAP-berichtenanalyse 

 

Voordat u het rapport genereert, moet u een aantal verplichte gegevens invullen (rood gemarkeerd). Deze 

details zullen in het rapport worden weergegeven.  

 

Houd er rekening mee dat het rapportvenster in een nieuw tabblad in de browser wordt geopend. Zorg dat uw 

browser het openen van nieuwe tabbladen niet blokkeert. Als u pop-upblokkering gebruikt, moet het IP-adres 

van uw Atlas aan de witte lijst worden toegevoegd. 

  

Afbeelding 7 – Meldingen in de 

webinterface 

Afbeelding 8 – Helpdashboard in de webinterface 

Afbeelding 9 – Rapport genereren in de 

webinterface 



 

6. Configuratiewizard 

Via de configuratiewizard kunt u de Osiris-software instellen om deze in uw netwerken 

te gebruiken. De wizard wordt automatisch gestart tijdens het eerste gebruik. De 

configuratiewizard kan na de eerste configuratie ook worden geopend via de tegel 

‘Configuratiewizard’ op het dashboard. Als via de knop ‘Meten’ op ‘Meetinstellingen 

wijzigen’ wordt gedrukt, zal de configuratiewizard uit stap 2 ook worden geopend. 

 

Stap 1 

Selecteer de taal. Na verloop van tijd zullen meer interfacetalen worden uitgebracht. Deze kunnen worden 

gedownload onder het kopje ‘Software downloaden’ op www.procentec.com. De ingestelde taal zal worden 

toegepast nadat de configuratiewizard is voltooid. 

 

Stel de juiste tijdzone in. De tijdzone zal worden gebruikt om de tijd boven in de webinterface (systeembalk) en 

in de rapporten weer te geven. De automatische tijd (NTP) kan alleen worden gebruikt als Osiris is verbonden 

met internet of als u handmatig lokale tijdservers instelt via de instellingen nadat de configuratiewizard is 

voltooid. Raadpleeg alinea 0 voor meer informatie. 

 

Stap 2 

Vul vervolgens de naam en locatie van het netwerk in. Deze naam zal worden gebruikt in de webinterface en 

rapporten.  

U kunt ook optioneel contactgegevens invoeren voor collega's wanneer er ondersteuning nodig is. 

 

Stap 3 

Kies daarna een IP-adres voor het kantoor- en fabrieksnetwerk. Het IP-adres voor het kantoornetwerk en 

fabrieksnetwerk moeten worden ingesteld met het juiste IP-adresbereik en de juiste netmaskers. Gebruik de 

DHCP-instellingen of neem contact op met uw systeembeheerder en/of programmeur voor de juiste 

instellingen als u deze gegevens niet weet. NB: Deze twee instellingen zijn onafhankelijk van elkaar. De 

netwerken ‘zien’ elkaar niet. Er is geen directe verbinding tussen de twee poorten. 

 

Belangrijk: het IP-adresbereik voor kantoor en voor de fabriek moeten van elkaar verschillen. De 

subnetmaskers mogen elkaar niet overlappen. De gateway en DNS zijn niet verplicht. Vul één gateway in –bij 

voorkeur voor de interface met kantoor. Kies voor Mercury een IP-adres dat anders is dan het IP-adres dat in 

Windows is ingesteld. 
 

Stap 4 

In de laatste stap moet u minimaal één scanbereik voor IP-adressen invoeren. Het is belangrijk om 

scanbereiken te kiezen die alle apparaten omvatten die u wilt bewaken. Als het scanbereik onnodig groot 

wordt, kan dat echter negatieve gevolgen hebben voor de resultaten en scanduur voor de topologie. Als er 

grote afstanden tussen apparaten binnen uw netwerk zijn, adviseren we u om een groot scanbereik op te 

splitsen in kleinere bereiken, zodat deze afstanden worden uitgesloten. Hierdoor zullen scans sneller worden 

uitgevoerd.  

  



 

7. Modus van het apparaat (alleen voor Mercury) 

Osiris heeft twee modi: een analysefunctie voor PROFIBUS-netwerken (let op: niet beschikbaar op Atlas) en een 

analysefunctie voor industrieel ethernet. Tik op een van de opties om de gewenste modus te starten: 

 

 

U kunt in de rechterbovenhoek van de bovenste meldingenbalk zien welke apparaatmodus is geselecteerd. 

 

 

Als u de modus op een bepaald moment moet wijzigen, kunt u op de knop ‘Dashboard’ tikken en ‘Modus van 

het apparaat’ selecteren. U keert dan terug naar het scherm waarin u de modus van het apparaat kunt 

selecteren. 

 

Ga naar hoofdstuk 8 voor de modus voor industrieel ethernet. Ga naar hoofdstuk 14 voor de PROFIBUS-modus. 
  

Afbeelding 11 - Modus van het apparaat in de 

webinterface (vervolg) 

Afbeelding 10 – Modus van het apparaat selecteren in de webinterface 



 

8. Modus van het apparaat: industrieel ethernet 

Dashboard 

Het dashboard is het zenuwcentrum en biedt door middel van tegels een overzicht met toegang tot alle 

beschikbare functies. 

Tegels kunnen een statische afbeelding zijn, maar sommige zijn dynamisch. Deze dynamische tegels tonen een 

onlinesamenvatting met informatie. Daardoor hebt u op een snelle en intuïtieve manier toegang tot 

informatie. Sommige tegels hebben een algemene statusaanduiding in de linkerbovenhoek (groen vinkje, 

oranje uitroepteken of rood kruis). Dit is een eenduidige manier, zodat u snel kunt zien of er sprake is van 

problemen die aandacht vereisen. 

Organisatie van het dashboard 

Het dashboard is een matrix met tegels die op 3 verschillende manieren kunnen worden geordend: 

 

• Alles weergeven: alle beschikbare tegels worden in een vaste indeling weergegeven; 

• Aanbevolen weergeven: er worden alleen tegels weergegeven die PROCENTEC het belangrijkst vindt; 

• Aangepaste weergave (zie alinea 0). 

Dashboard aanpassen 

Volg de onderstaande procedure om het dashboard aan te passen: 

 

• Ga naar de linkerbovenhoek van het dashboard en klik op ‘Weergavetype’. Kies vervolgens 
‘Aangepaste weergave’; 

• Selecteer ‘Dashboard bewerken’ in de rechterbovenhoek; 

• Er zal een tijdelijke aanduiding voor een lege tegel worden weergegeven met daarop een ‘+’; 

• Als u op ‘+’ klikt, zal er een pop-upvenster worden weergegeven; 

• Klik op de tegel die u wilt plaatsen om deze te selecteren; 

• Het pop-upvenster zal worden gesloten en de tegel zal worden geplaatst; 

• In de bewerkingsmodus kunt u de tegel verslepen naar een gewenste locatie in het raster; 

• U kunt de tegel verwijderen door op het pictogram met de prullenbank in de rechterbenedenhoek 
van de tegel te klikken; 

• Selecteer ‘Wijzigingen opslaan’ in de rechterbovenhoek als alle wijzigingen zijn doorgevoerd; 



 

 
 
 
Het opgeslagen, gepersonaliseerde dashboard zal beschikbaar blijven nadat u zich hebt afgemeld of als de 
omgeving opnieuw wordt gestart. De instellingen worden in een browsersessie opgeslagen. Er is dus sprake 
van gepersonaliseerde instellingen voor een specifieke gebruiker, computer en browser. Als een aangepast 
dashboard op een andere computer of in een andere browser zal worden geopend, zal de standaardinstelling 
worden weergegeven. 

 

Gebruikersbeheer 

Osiris kan worden beschermd tegen onbevoegde toegang of tegen het wijzigen van instellingen. Dit betekent 

dat de gebruikersrechten kunnen worden beheerd, zodat u controle hebt over het verificatieniveau voor een 

bepaalde gebruiker (of groep gebruikers). 

 

Het standaardwachtwoord voor een account is hetzelfde als de gebruikersnaam. Het wachtwoord voor het 

account ‘admin’ is dus admin. Er worden alleen kleine letters gebruikt (ook voor de gebruikersnaam). 

 

De standaardwachtwoorden kunnen worden gewijzigd in het menu ‘Instellingen’. Klik op de knop voor het 

menu ‘Snelle toegang’  en klik op ‘Instellingen’ of dubbelklik in de systeembalk (alleen voor beheerders) en klik 

vervolgens op het pictogram. Kies daarna het tabblad ‘Gebruiker’. 

  



 

Standaardgebruikers 

Er zijn drie standaard gebruikersnamen: ‘admin’, ‘engineer’ en ‘operator’. Zij hebben de volgende rechten, 

beperkingen en mogelijkheden in de apparaatmodus ‘Ethernet’: 

 

Actie admin engineer operator 

Verkeerslicht weergeven Ja Ja Ja 

Meldingen weergeven Ja Ja Ja 

Instellingen weergeven Ja Ja Ja 

Wizard ‘Inbedrijfstelling’ weergeven/gebruiken  Ja Ja Ja 

Pagina ‘EtherTAP’ weergeven/gebruiken Ja Ja Ja 

E-mailinstellingen weergeven/gebruiken Ja Ja Ja 

Verkeerslicht wissen Ja Ja Nee 

Meldingen wissen Ja Ja Nee 

Meetgegevens wissen Ja Ja Nee 

Het dashboard aanpassen (tegels toevoegen/verwijderen) Ja Ja Nee 

Pagina ‘Trends’ weergeven/gebruiken Ja Ja Nee 

Pagina ‘OPC UA’ weergeven/gebruiken Ja Ja Nee 

Pagina ‘Topologie’ weergeven/gebruiken Ja Ja Nee 

Pagina ‘Q-factor’ weergeven/gebruiken Ja Ja Nee 

Pagina ‘Apparaatlijst’ weergeven/gebruiken Ja Ja Nee 

Pagina ‘VPN’ weergeven/gebruiken Ja Ja Nee 

Wizard ‘Inbedrijfstelling’ weergeven/gebruiken  Ja Ja Nee 

Knop ‘Fabrieksinstellingen opnieuw instellen’ 
weergeven/gebruiken 

Ja Nee Nee 

Systeembalk weergeven/gebruiken Ja Nee Nee 

Configuratiewizard weergeven/gebruiken Ja Nee Nee 

Gebruikers en wachtwoorden bewerken Ja Nee Nee 

Instellingen voor Osiris bewerken Ja Nee Nee 

 

Alle gebruikerstypen hebben toegangsrechten voor alle pagina's in de PROFIBUS-apparaatmodus. 



 

Beproefde methoden voor wachtwoorden 

We adviseren u om het standaardwachtwoord voor de beheerder na aankoop te wijzigen. 

 

• Wijzig de wachtwoorden direct na de installatie of op kantoor voordat het product naar de 
eindbestemming wordt verplaatst; 

• Deel wachtwoorden nooit met anderen; 

• Gebruik altijd sterke wachtwoorden. Vermijd: test, 123456, <uw bedrijfsnaam>, <uw voornaam>, 
Atlas, PROCENTEC, enz.; 

• Wijzig wachtwoorden direct als er mogelijk sprake was van een inbraak; 

• Bewaar wachtwoorden op een veilige plaats als ze moeten worden opgeschreven en vernietig 
aantekeningen als de wachtwoorden niet meer nodig zijn; 

• Wees voorzichtig met de locatie waarop wachtwoorden op computers worden opgeslagen. Sommige 
dialoogvensters, zoals vensters voor toegang op afstand, bieden een optie om wachtwoorden op te 
slaan of te onthouden. Als u deze optie selecteert, brengt dat mogelijk dreigingen met zich mee.  

 

Een meting starten 

Als Osiris is geconfigureerd en verbonden, kunt u een nieuwe 

meting starten door bij de systeemknoppen op de ronde indicator 

voor de voortgang te klikken. Klik vervolgens op ‘Starten’. 

 

Er zal nu een ronddraaiende voortgangsindicator worden 

weergegeven om aan te geven dat de meting wordt uitgevoerd.  

 

Als de meting genoeg informatie heeft verzameld, zullen de 

topologie, de Q-factor, het verkeerslicht en de apparaatlijst 

beschikbaar worden. 

NB: Atlas werd ontwikkeld voor permanente controle. Er hoeft dus 

geen meting te worden gestart, omdat deze altijd wordt uitgevoerd. 

 

Een meting opslaan en bekijken 

Als een meting interessante gegevens bevat die u wilt delen of bewaren voor latere analyse, 

dan kunt u de meetgegevens opslaan. Kies 'Meetbestand opslaan' en voer een wachtwoord 

in. Dit is vereist voor extra beveiliging bij het maken en openen van het bestand. Het bestand 

wordt vervolgens opgeslagen als een gezipt .json-bestand en kan worden gedeeld met 

collega's of andere betrouwbare partijen.  

Kies 'Overschakelen naar offline modus' om het bestand te openen. Hierdoor wordt elke 

actieve meting gestopt en kunt u een zipbestand en wachtwoord kiezen. Als het bestand 

correct is geladen, zal Osiris in de offline modus staan. Dit is te herkennen aan de 

amberkleurige lijn en het bestandspictogram: 

Het is nog steeds mogelijk om de gegevens te bekijken en te wissen, maar sommige tegels in 

het Dashboard zijn grijs weergegeven. 

Door terug te schakelen naar de Live-modus wordt de vorige actieve meting voortgezet 

zonder de gegevens te wissen. 

Afbeelding 12 – Een meting starten in de webinterface 



 

Topologie 

De topologie is een grafische en hiërarchische weergave van een volledig netwerk. Door deze 

weergave kunnen apparaten snel en intuïtief worden verduidelijkt. De weergave toont tevens 

de onderlinge relaties, zodat gemakkelijk kritieke paden in het netwerk kunnen worden 

vastgesteld/verminderd en lijndiepten in kaart kunnen worden gebruikt.  

 

 

Het onderliggende mechanisme om een topologie te kunnen vaststellen, is gebaseerd op SNMP. Waar mogelijk 

zullen ook specifieke functies voor industriële protocollen (zoals LLPD voor PROFINET) worden gebruikt. Helaas 

verstrekken sommige apparaten niet (goed) topologie-informatie. Deze apparaten zijn verbonden met een 

pictogram met een vraagteken of worden als zelfstandige apparaten gepositioneerd. Voor apparaten die via 

een pictogram met een vraagteken met andere apparaten zijn verbonden, is informatie over de verbinding 

slechts gedeeltelijk bekend. In veel gevallen kunnen ook niet-beheerde switches worden gebruikt.   

 

In alle weergaven is een knop beschikbaar waarmee het zoomniveau kan worden 

ingesteld, zodat alle apparaten in het scherm passen.  



 

Weergavetypen 

Er kan uit twee standaardweergaven worden gekozen: ‘Melkweg’ en ‘Boomstructuur’. Naast de 

standaardweergaven kunnen aangepaste weergaven worden gemaakt. Melkwegweergave 

De melkwegweergave toont een zichzelf ordenend netwerkdiagram waarin switches als centrale apparaten 

worden weergegeven. In de melkwegweergave kunnen apparaten van gebruikers naar andere posities worden 

gesleept. Als een apparaat naar een nieuwe positie wordt gesleept, zal de topologie automatisch opnieuw 

worden gerangschikt.  

 

Boomstructuur 

De boomstructuur toont een zichzelf ordenende, gelaagde, weergave aan de hand van een top-downstructuur. 

U kunt in de boomstructuur op een apparaat klikken, waarna het deelvenster met apparaatgegevens zal 

worden weergegeven. Het paneel bevat een extra knop om een bovenliggend knooppunt toe te wijzen. Als een 

apparaat als bovenliggend knooppunt wordt ingesteld, zal de boomstructuur opnieuw worden geordend. Het 

geselecteerde apparaat bevindt zich dan aan de bovenkant. 

 

Afbeelding 13 – Melkwegweergave in de 

webinterface 



 

 
 

Aangepaste weergave 

Het is in de melkwegweergave mogelijk om aangepaste weergaven te maken. Klik op ‘Weergave maken’ en 

wijs een naam toe aan de weergave. Er wordt een raster op de achtergrond weergegeven. Alle apparaten 

hebben nu een vaste positie, die kan worden gewijzigd door de apparaten te verplaatsen. De posities zullen 

automatisch worden opgeslagen en kunnen in meerdere browsers worden weergegeven en bewerkt. De 

posities blijven ook behouden als een apparaat opnieuw wordt gestart. Het is ook mogelijk om de naam van 

een aangepaste weergave te wijzigen of om een aangepaste weergave te verwijderen met behulp van de 

knoppen ‘Verwijderen’ en ‘Naam wijzigen’. 

 

 

Afbeelding 14 – Boomstructuur in de webinterface 

Afbeelding 15 – Aangepaste weergave in de 

webinterface 



 

In alle weergaven zijn apparaten met elkaar verbonden door middel van lijnen. Deze verbindingen tussen 

apparaten laten zien hoe ze met elkaar zijn verbonden en hoe ze van elkaar afhankelijk zijn. Het is in dit 

overzicht veel eenvoudiger om te begrijpen dat een verbroken verbinding met het ene apparaat gevolgen heeft 

voor de andere apparaten. Apparaten waarvan de verbinding is verbroken, worden aangegeven door middel 

van een rood kruis over het pictogram van het apparaat.  

Verbindingsproblemen tussen apparaten worden aangegeven door middel van een rood kruis op de specifieke 

verbinding. De twee getallen die aan weerszijden van de verbindingen worden weergegeven, geven het 

poortnummer aan dat voor deze verbinding wordt gebruikt. 

Grafisch zoeken 

Klik op het pictogram met het vergrootglas in de linkerbovenhoek van de topologieweergave om gemakkelijk 
apparaten te vinden in deze weergave. U ziet nu een invoer waarin u een naam, IP-adres of MAC-adres van het 
gewenste apparaat kunt invoeren. De functie ‘Automatisch aanvullen’ helpt u om snel het apparaat te vinden 
dat u zoekt. Als op een apparaat wordt geklikt, zoomt de topologie in op het gewenste apparaat en worden de 
apparaatgegevens geopend.  
 

Groepen in topologie 

Heeft u een apparatengroep aangemaakt en er bepaalde apparaten aan 

toegewezen (zie paragraaf Error! Reference source not found.), dan kunt u 

deze markeren, door die groep of meerdere groepen tegelijk te kiezen. De 

apparaten in die groep zullen een halo met de voor die groep gekozen kleur 

tonen.  

 

Apparaattypen in de topologieweergave 

In de topologieweergave worden de volgende pictogrammen gebruikt voor apparaten. 

Pictogram Betekenis 

 

 

Dit is uw huidige Atlas waarmee u bent verbonden via uw browser. 

 

 

 

Dit is uw huidige Mercury waarmee u bent verbonden via uw browser. 

 

 

 

De gele cirkel geeft het geselecteerde knooppunt weer. 



 

  

Dit is een andere Atlas in het netwerk. 

 

 

Dit is een andere Mercury in het netwerk. 

 

 

 

Dit is een I/O-controller. Het label naast het apparaat geeft het ondersteunde industrieel 

protocol aan. 

 

 

 

Dit is een I/O-apparaat.  Het label naast het apparaat geeft het ondersteunde industrieel 

protocol aan. 

 

 

 

Dit is een beheerde switch. 

 

 

 

Dit is een wifi-toegangspunt. 

 

 

Dit is een wifi-groepstoegangspunt, met twee of meer apparaten die zijn verbonden met 

de koperpoort(en). 

 

  

Dit is een ComBricks-hoofdstation. 

 

 

 

Dit een generiek Ethernet-knooppunt, zoals een pc of laptop die SNMP niet ondersteunt. 

 

 

 

De apparaten in (en verbonden met) deze groep kunnen niet nauwkeurig worden 

gepositioneerd in de topologie. Dit komt omdat de benodigde gegevens daarvoor niet 

kunnen worden verkregen. Er zijn meerdere verklaringen voor dit probleem: 

 Dit is een onbeheerde switch. Dit is een standaardswitch die geen gegevens verstrekt 

om de topologie van het netwerk vast te stellen; 

 Dit is een apparaat dat geen juiste gegevens verstrekt. 

NB: PROFINET-apparaten die na v2.3 zijn gecertificeerd, moeten alle vereiste 



 

 

Indicatoren voor de status van het apparaat in de topologieweergave 

Indicatoren voor de verbinding in de topologieweergave 

gegevens voor de topologie hebben, zoals vastgelegd in de PROFINET-norm. Dit is 

niet verplicht voor andere apparaten voor industrieel ethernet; 

 Dit apparaat bevindt zich buiten het scanbereik. Het apparaat kan worden gevonden 

op basis van het MAC-adres, maar is niet toegankelijk via een IP-adres. 

 

Pictogram Betekenis 

 

 

Geeft aan dat de verbinding met het apparaat is verbroken. Het apparaat was in het 

verleden online in het netwerk, maar kan nu niet worden bereikt. 

 

 

 

Dit apparaat heeft een andere firmwareversie dan andere gedetecteerde apparaten van 

hetzelfde type. Het is aan te bevelen om voor de apparaten dezelfde firmwareversie in te 

stellen. 

 

 

 

1. Het IP-adres van het apparaat is 0.0.0.0. Dit geeft aan dat de configuratie moet 

worden uitgevoerd; 

 

2. Conflict met IP-adressen: er is een ander apparaat met hetzelfde IP-adres in het 

netwerk. Hierdoor kunnen beide apparaten onbruikbaar worden. U wordt 

geadviseerd dit probleem direct op te lossen door het IP-adres van een van de 

apparaten te wijzigen. Dit probleem kan ook voorkomen dat de topologie goed 

wordt weergegeven in Osiris. 

 

 

 

 

Geeft aan dat de verbinding met het apparaat is verbroken. Het apparaat was in het 

verleden online in het netwerk, maar kan nu niet worden bereikt. 

 

Pictogram Betekenis 

 

 

• De poortbelasting is nog wel acceptabel, maar nadert het onacceptabele niveau 
van 50% (20% < poortbelasting <50%); 

• De verbindingssnelheid is niet 100 Mbps full duplex (voor PROFINET-
apparaten).  



 

 

Indicatoren voor het protocol in de topologieweergave 

 

NB: Als een apparaat meerdere protocollen ondersteunt, wordt het indicatorpictogram voor het protocol niet 

weergegeven. Ondersteunde protocollen worden weergegeven in de details voor het apparaat.  

Apparaatdetails 

Als op een apparaat wordt geklikt, wordt dit item gemarkeerd en zal er aan de rechterkant een deelvenster 

met informatie worden weergegeven. Afhankelijk van het type apparaat wordt informatie in groepen 

weergegeven: 

 

 

 

• De poortbelasting is hoger dan 50% (poortbelasting > 50%); 
• De apparaten melden verschillende verbindingssnelheden; 

• Er is sprake van ‘InDiscard’, ‘OutDiscard’, ‘InError’ of ‘OutError’. 

1..28 

 

Het nummer op de verbinding geeft de fysieke switchpoort van het apparaat aan 

waarmee deze kabel is verbonden. 

Pictogram Betekenis 

 

 

Dit wordt weergegeven voor apparaten die PROFINET ondersteunen. 

 

 

 

Dit wordt weergegeven voor apparaten die PROFIBUS ondersteunen. 

 

 

 

 

Dit wordt weergegeven voor apparaten die Modbus TCP ondersteunen. 

 

 

 

Dit wordt weergegeven voor apparaten die ethernet/IP ondersteunen. 

 



 

In de boomstructuur ziet u aan de bovenkant een knop om een apparaat 

toe te wijzen als ‘hoofdknooppunt’. Met deze functie kunt u het hoogste 

(bovenste) apparaat in de structuur instellen. Als het geselecteerde 

apparaat al als hoofdknooppunt is gemarkeerd, zal de knop 

‘Hoofdknooppunt’ weergeven en inactief worden. Anders vermeldt de 

knop ‘Hoofdknooppunt toewijzen’ en kan deze worden gebruikt om het 

geselecteerde apparaat naar de bovenkant te verplaatsen. 

Algemeen 

Er wordt algemene informatie voor het apparaat weergegeven. 
Raadpleeg de beschrijving onder het kopje ‘Overzicht’ voor meer 
informatie over de verschillende items. 

Aanpassen: ‘Apparaatfouten negeren’ 
In sommige gevallen genereren apparaten fouten die u –om welke reden dan ook– wilt negeren. Dergelijke 
fouten kunnen worden onderdrukt door een apparaat te negeren in het deelvenster voor apparaten (zie 
afbeelding 16). Schakel deze instelling in om fouten die door dit apparaat worden gegenereerd te negeren op 
basis van het MAC-adres. Een apparaat wordt op verschillende locaties in Osiris genegeerd.  
  

Afbeelding 16 - Apparaatfouten negeren 



 

Waar Effecten van het negeren van apparaatfouten 

Apparaatdetails • Fouten zijn nog wel zichtbaar in de apparaatdetails, met uitzondering 
van verschillen in firmware. 

Apparaatlijst • Als een apparaat wordt genegeerd, wordt in de kolom ‘Negeren’ een 
vinkje weergegeven; 

• Alle fouten en waarschuwingen van het apparaat worden verborgen. 

Meldingen • Nieuwe fouten zullen niet worden weergegeven; 

• Oude fouten zullen worden verwijderd uit de vervolgkeuzelijst onder 
het belletje. Dit betekent dat het belletje in principe groen kan worden; 

• Fouten van genegeerde apparaten zullen nog wel zichtbaar zijn in het 
geëxporteerde CSV-bestand met meldingen. 

Q-factor • Apparaten zullen worden gemarkeerd als ‘Genegeerd’; 

• Fouten zullen niet langer van invloed zijn op de Q-factor van het 
apparaat. Dit apparaat heeft altijd Q-factor 5000 en zal daarom geen 
invloed hebben op de Q-factor voor het gehele netwerk. 

Rapport • Dit apparaat zal in het rapport worden weergegeven in de lijst met 

genegeerde apparaten. 

Topologie • Apparaten waarmee de verbinding is verbroken, zullen nog wel 

zichtbaar zijn, maar het gebruikelijke rode kruis dat aangeeft dat de 
verbinding met het apparaat is verbroken, zal vaag zijn; 

• Dubbele IP-adressen worden genegeerd; 

• Verschillen in firmware worden genegeerd; 

• Verbindingsfouten en -waarschuwingen zullen niet worden 

weergegeven als u apparaatfouten negeert voor het apparaat dat 
oorzaak is van de verbindingsfouten; 

• Een apparaat met IP-adres 0.0.0.0 zal een waarschuwing genereren. Als 
de fouten van een dergelijk apparaat worden genegeerd, zullen er geen 
fouten meer worden gegenereerd; 

• Voor apparaten die geen goede SNMP-gegevens aanleveren, zal een 
blauw ‘NAMUR’-pictogram worden weergegeven. Dit pictogram zal 
verdwijnen als de fouten van een dergelijk apparaat worden 
genegeerd; 

Verkeerslicht • Fouten zullen niet langer van invloed zijn op het verkeerslicht (zowel op 
de webinterface als op de fysieke Atlas). 

 

Apparaatfouten zullen wel zichtbaar blijven in de weergave ‘Apparaatdetails’, maar zullen worden verborgen in 

de apparaatlijst en topologie. Fouten met betrekking tot dit apparaat zullen geen invloed hebben op het 

Verkeerslicht of de Q-factor en niet worden weergegeven in het meldingenlogboek. Genegeerde apparaten 

worden in de Q-factor gemarkeerd. Meldingen die door het apparaat worden genegeerd, worden opgeslagen 

en kunnen als CSV-bestand worden gedownload, maar worden niet weergegeven. 

 

 

 

 



 

Opmerkingen 
Een apparaat kan meerdere zelf aangemaakte opmerkingen met verschillende 
typen hebben. Klik op de blauwe knop ‘Notitie toevoegen’ om het venster 
‘Notities’ te openen. Elke notitie kan één van de volgende typen zijn: 

• Informatie 

• Waarschuwing 
• Bug 

• Omgeving 
 
Nadat u de notitie hebt ingevoerd, wordt deze weergegeven in de lijst 
‘Apparaat details’, met daarbij de naam van de auteur  en de datum en tijd van 
het indienen. 

 
Het pictogram van het apparaat in de topologieweergave 
bevat een label om aan te geven dat er een notitie is 
toegevoegd. 
 

 
 
Pictogram 
Alle pictogrammen in de topologie weergave worden 
automatisch aangepast met een standaard pictorgram. Deze  
kunnen wel  worden gewijzigd in een ander pictogram 
wanneer u de aangepaste topologie weergave gebruikt. U 
kunt in de apparaat details op ‘Wijzigen’ klikken om een 
ander  pictogrammen te kiezen (zie 8.3.3 voor de volledige 
lijst met pictogrammen). 
 

Identificatie en onderhoud 

Informatie over het apparaat zelf: product-ID, naam van de 
leverancier, software- en hardwareversie, bestelcode en 
serienummer. Als twee apparaten met dezelfde ID maar 
met verschillende firmwareversies worden gevonden, zal er 
een waarschuwing worden weergegeven (zie afbeelding 
17). 

Responstijd 

Hier worden de laatste, minimale en maximale responstijd voor pings weergegeven. 

Poortbelasting: 

• In: voor elke inkomende poort worden de laatste, minimale en maximale poortbelasting 
weergegeven; 

• Uit: voor elke uitgaande poort worden de laatste, minimale en maximale poortbelasting 

weergegeven;  

• Waarschuwing: sommige apparaten rapporteren een onjuiste verbindingssnelheid (bijv. 10 Mbps 
i.p.v. 100 Mbps). Omdat de verbindingssnelheid wordt gebruikt om de belasting te berekenen, kan de 
gerapporteerde belasting onjuist zijn. Controleer de verbindingssnelheid als de gerapporteerde 
belasting erg hoog is. 

Verbindingsgegevens 

Als op een verbinding of lijn tussen apparaten wordt geklikt, wordt er aan de rechterkant een deelvenster met 

informatie weergegeven. Afhankelijk van het type apparaat wordt informatie in groepen weergegeven: 

Gekoppelde apparaten 

Voor beide kanten van de verbinding worden apparaatnaam, MAC-adres en poortnummer weergegeven. 

Afbeelding 2 - Waarschuwing voor afwijkende firmware 



 

Lading 

Voor elke richting worden de laatste en maximale poortbelasting weergegeven in %. 
 
Waarschuwing: sommige apparaten rapporteren een onjuiste verbindingssnelheid (bijv. 10 Mbps i.p.v. 100 
Mbps). Omdat de verbindingssnelheid wordt gebruikt om de belasting te berekenen, kan de gerapporteerde 
belasting onjuist zijn. Controleer de verbindingssnelheid als de gerapporteerde belasting erg hoog is. 

Status van verbinding 

• Over het algemeen wordt de snelheid van de verbinding (10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps) aangegeven in 
combinatie met de operationele status (up/down); 

• Voor elke richting –in en out– worden genegeerde verbindingen en fouten weergegeven. Genegeerde 

verbindingen betreffen het aantal telegrammen dat niet in de interne buffer passen (overbelasting 
van het geheugen). ‘Fouten’ betreffen transmissie- of CRC-fouten;  

 
Waarschuwing: sommige apparaten kunnen een onjuiste verbindingssnelheid rapporteren (bijv. 10 Mbps i.p.v. 
100 Mbps). Als twee apparaten binnen één verbinding verschillende verbindingssnelheden melden, kan dat 
hier op wijzen. Dit is niet mogelijk bij ethernetverbindingen. 

  



 

Q-factor 

De Q-factor is een getal dat de kwaliteit van het netwerk weergeeft. U kunt kiezen 

of u het bereik van 0-5000 wilt gebruiken –heel gebruikelijk in de auto-industrie–  of 

dat u een percentage wilt gebruiken. 

 

Een waarde van 5000 of percentage van 100 is uitstekend; 0 wijst op een kritieke of 

onmeetbare situatie. Daarnaast wordt een kleurcodering gebruikt om de ernst te 

benadrukken. De kleur is normaal gesproken groen, wat duidt op een uitstekende of 

goede situatie. Geel duidt op een ondergemiddelde situatie, waarvoor aandacht is 

vereist. Rood wijst op een slechte, kritieke of dringende kwestie. 

Meerdere Q-factoren 

In het hulpprogramma worden meerdere Q-factoren gebruikt: 

• Een Q-factor voor elk netwerkapparaat. Deze geeft de kwaliteit van één netwerkapparaat weer. Deze 
Q-factor is een gewogen waarde, die wordt berekend op basis van: 
o de belasting van de netwerkverbinding: het bandbreedtegebruik op een bepaalde poort van het 

apparaat wordt gebruikt om de waarde te bepalen. Over het algemeen geldt: hoe lager de 
belasting, hoe hoger de Q-factor; 

o In-/uit-fouten: het aantal fouten per poort van een apparaat; 
o Verlies van pingpakket: het aantal onbeantwoorde pingaanvragen; 

• Eén algemene Q-factor, die de kwaliteit van een compleet netwerk weergeeft. Momenteel is de 

algemene Q-factor gelijk aan de laagste Q-factor van een afzonderlijk netwerkapparaat. 
 

 
 

Afbeelding 18 – Meerdere Q-factoren: Links de algemene Q-factor, in het midden en rechts afzonderlijke Q-factoren 

  



 

Verkeerslicht 

Het Verkeerslicht is een algemene kleurcode om de netwerkstatus weer te geven. Zoals de 

naam al zegt, wordt de status weergegeven in de vorm van een verkeerslicht. De 

netwerkindicator (ledlampjes) aan de voorkant van de Atlas komen overeen met de status van 

het Verkeerslicht in de webbrowser. Het Verkeerslicht kan ook worden afgelezen via de live-

tegel op het dashboard. 

Uitleg van de status van het Verkeerslicht 

• Rood: er is sprake van een ernstig probleem in het netwerk, waarvoor de aandacht van de gebruiker 
is vereist; 

• Geel: er is sprake van een situatie die belangrijk is, maar die niet ernstig is. De aandacht van de 

gebruiker is vereist; 
• Groen: alles lijkt goed te werken, er is geen sprake van een belangrijke of kritieke situatie.  

Triggers voor het Verkeerslicht 

Het Verkeerslicht zal door de volgende situaties oranje worden:  

• Een ping-responstijd van 25 tot 50 milliseconden; 
• Andere PROFINET-alarmen dan communicatiealarmen; 

• PROFINET-jitter van meer dan 50%; 

• Verloren pakketten via PROFINET. 
 

 

Het Verkeerslicht zal door de volgende situaties rood worden:  

• Een ping-responstijd van meer dan 50 milliseconden; 

• Een apparaat dat eerder werd waargenomen (bijvoorbeeld via ping), reageert niet meer; 

• Verwijderd in/uit (het aantal telegrammen dat de interne buffer van een switch niet heeft gevonden); 
• In-/uit-fouten (overdrachtsfouten of CRC-fouten); 

• PROFINET-communicatiealarmen. 

  



 

Apparaatlijst 

De apparaatlijst toont een lijst met alle gedetecteerde netwerkapparaten. Ook 

apparaten die niet beschikbaar zijn (die in het verleden werden gedetecteerd), worden 

hier vermeld. Er is sprake van een volledig overzicht van alle belangrijke eigenschappen 

van apparaten in het netwerk. 

 

De hele lijst kan worden gedownload als een CSV-bestand, dat rechtstreeks in 

spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel, kan worden geopend. 

Aanpassing van de tabel 

• De apparatenlijst kan worden gesorteerd door op de kolomkop te klikken (oplopend, aflopend of 

geen). 

• Bepaalde kolommen hebben een filter. Deze filters zijn te vinden aan de linkerkant. Klik op een 

filter (bijv. Leverancier) en vink het juiste vakje aan voor het artikel dat u wilt filteren. De filter 
kan worden gereset met de gele knop 'Reset filters' onder de filters. 

• Groepen: u kunt een of meer groepen toevoegen en apparaten aan die groepen toewijzen, voor 

eenvoudige identificatie. 

• Klik linksboven op 'Groepen beheren' en klik op 'Nieuw'. In het veld 'Naam' kunt u een 

groepsnaam invoeren, een prioriteit instellen (dit is handig voor alarmen) en een kleur voor de 

groep kiezen. Aan de rechterkant van het venster kunt u de apparaten selecteren die deel 

moeten uitmaken van deze groep. Een apparaat kan deel uitmaken van meerdere groepen. In de 

linkerbenedenhoek van de apparatenlijst kunt u de zichtbaarheid van de groepen wijzigen. Ook 

dit kan worden gereset met de gele knop 'Reset filters' onder de filters. 
 

De kolommen van de tabel kunnen over het algemeen als volgt worden aangepast: 

• De linkerkolom wordt vastgezet, zodat de meest linkse kolom niet beweegt als de schuifbalk 
horizontaal wordt verplaatst; 

• De lijst kan worden gesorteerd (aflopend, oplopende of geen) door op de kolomtitel te klikken; 

• Kolommen kunnen groter of kleiner worden gemaakt door de muis tussen kolommen te plaatsen en 
de scheiding te selecteren/verplaatsen; 

• Kolommen kunnen worden verborgen door het pictogram  uiterst rechts in de tabel te selecteren. 
Er zal een vervolgkeuzelijst worden weergegeven waarin u kunt selecteren welke kolommen moeten 
worden weergegeven/verborgen; 

 

 
 
 
 

• Bepaalde kolommen (met name tekstvelden) kunnen worden gefilterd door op de knop 
‘Sorteeropties’ aan de rechterkant van de kolom te klikken en vervolgens ‘Filter weergeven’ te kiezen. 
NB: Deze kolommen kunnen eventueel ook aan de linkerkant worden vastgemaakt; 

 

Show sorting options 
for this column

Quick-sort button to sort 
ascending or descending

Afbeelding 19 – Sorteren 



 

• Het is ook mogelijk om twee of meer filters te combineren. Schakel gewoon een filter in voor elke 
kolom die u wilt filteren, zoals een IP-adresfilter en MAC-adresfilter. 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20 – Combinatie van filter voor IP- en MAC-adressen 

  

Combined filter



 

Beschikbare kolommen 

 

Kolom Omschrijving 

Naam Deze naam wordt opgehaald van het apparaat, als dit een identificatiefunctie 
voor protocolnamen ondersteunt (bijv. DCP voor PROFINET IO). 

Genegeerd Als een apparaat in de Topologie is ingesteld op 'Genegeerd', wordt het 
weergegeven in deze kolom. 

Adres Het IP-adres van het apparaat. Dit bestaat uit 4 cijfers gescheiden door '.' 
stippen. Als er geen IP-protocol wordt ondersteund, dan wordt dit blanco 
gelaten. Momenteel wordt alleen IPV4 ondersteund. 

MAC adres Het unieke Media Access Control-adres voor het apparaat. Het bestaat uit 6 
cijfers in hexadecimaal formaat, gescheiden door dubbele punten. 

Bedrijfstijd De gerapporteerde tijd dat dit apparaat is ingeschakeld. 

Status Als een netwerkapparaat eerder is gezien en nog steeds wordt gezien, dan blijft 
het online (groen). Als het eerder is gezien, maar de laatste tijd niet meer, dan 
verandert het in 'Verloren' (rood). 

Protocollen De protocol(len) die door dit apparaat ondersteund worden. 

Laatste reactietijd De meest recente reactietijd gemeten door een 'ping' naar een apparaat en zijn 
reactie. 

Min. reactietijd De snelste 'ping' reactietijd. 

Max. reactietijd De langzaamste 'ping' reactietijd. 

Laatst inkomende 
belasting 

De meest recent gemeten netwerkbelasting (in %) voor de 
inkomende/ingangspoort. Heeft een netwerkapparaat meer dan één poort, dan 
wordt de hoogste belasting weergegeven.  
Zie de opmerking hieronder. 

Min. inkomende 
belasting 

De laagst gemeten netwerkbelasting (in %) voor de inkomende/ingangspoort. 
Heeft een netwerkapparaat meer dan één poort, dan wordt de hoogste 
belasting van alle laagste poortwaarden weergegeven.  
Zie de opmerking hieronder. 

Max. inkomende 
belasting 

De hoogst gemeten netwerkbelasting (in %) voor de inkomende/ingangspoort. 
Heeft een netwerkapparaat meer dan één poort, dan wordt de hoogste 
belasting van alle hoogste poortwaarden weergegeven.  
Zie de opmerking hieronder. 



 

Laatst uitgaande 
belasting 

De meest recent gemeten netwerkbelasting (in %) voor de 
uitgaande/uitgangspoort. Heeft een netwerkapparaat meer dan één poort, dan 
wordt de hoogste belasting weergegeven.  
Zie de opmerking hieronder. 

Min. uitgaande belasting De laagst gemeten netwerkbelasting (in %) voor de uitgaande/uitgangspoort. 
Heeft een netwerkapparaat meer dan één poort, dan wordt de hoogste 
belasting van alle laagste poortwaarden weergegeven.  
Zie de opmerking hieronder. 

Max. uitgaande belasting De hoogst gemeten netwerkbelasting (in %) voor de uitgaande/uitgangspoort. 
Heeft een netwerkapparaat meer dan één poort, dan wordt de hoogste 
belasting van alle hoogste poortwaarden weergegeven.  
Zie de opmerking hieronder. 

Model Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan aan een apparaat een door 
een leverancier aangewezen modeltoewijzing zijn gekoppeld (bijv. voor 
PROFINET). 

Rol Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan een apparaat een bepaalde 
toegewezen rol hebben. Voor bijv. PROFINET zijn de rollen device, controller en 
supervisor mogelijk. 

Netmasker Het IP-netmaskeradres van het apparaat. Dit bestaat uit 4 cijfers gescheiden 
door '.' stippen. Als er geen IP-protocol wordt ondersteund, dan wordt dit 
blanco gelaten. Momenteel wordt alleen IPV4 ondersteund. 

Gateway Het IP-gateway-adres van het apparaat. Dit bestaat uit 4 cijfers gescheiden door 
'.' stippen. Als er geen IP-protocol wordt ondersteund, dan wordt dit blanco 
gelaten. Momenteel wordt alleen IPV4 ondersteund. 

Apparaat-ID Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan aan een apparaat een 
bepaalde toegewezen Apparaat-ID-toewijzing zijn gekoppeld (het helpt bijv. 
voor PROFINET om de productcode te definiëren, bij gebruik in combinatie met 
een Leverancier-ID). 

Leverancier-ID Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan aan een apparaat een 
bepaalde toegewezen Leverancier-ID-toewijzing zijn gekoppeld (voor PROFINET 
heeft elke geregistreerde fabrikant bijv. zijn eigen nummer). 

Leveranciersnaam De naam van de leverancier wordt ofwel opgehaald door het MAC-adres op te 
zoeken in een openbaar geregistreerde MAC/OUI-referentielijst, of kan worden 
opgehaald door specifieke netwerkprotocolfuncties te gebruiken (bijv. I&M0 
voor PROFINET). 

Softwareversie Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan de softwareversie worden 
opgevraagd (bijv. voor PROFINET en Ethernet/IP). Dit kan helpen om te 
controleren of het product de nieuwste of een stabiele softwareversie heeft. 

Hardwareversie Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan de hardwareversie worden 
opgevraagd (bijv. voor PROFINET). 



 

Bestelcode Voor bepaalde industriële netwerkprotocollen kan het order-/artikelnummer 
worden opgevraagd (bijv. voor PROFINET). Dit kan van nut zijn, als het product 
opnieuw moet worden besteld of gedocumenteerd (bijv. bij een defect, of als 
een reserve-exemplaar nodig is). 

Revisieteller Een trackingnummer voor instellingenwijziging, geïmplementeerd door sommige 
industriële netwerkprotocollen (bijv. de I&M0 Identification & Maintenance-
functie, zoals gedefinieerd door PROFIBUS/PROFINET International). 

 
 
Opmerking: Sommige apparaten melden een onjuiste snelheid (bijvoorbeeld 10 Mbps in plaats van 100 
Mbps). Aangezien de snelheid wordt gebruikt om de belasting te berekenen, kan de gerapporteerde 
belasting onjuist zijn. Als de gerapporteerde belasting zeer hoog is, kunt u de verbindingssnelheid in het 
topologieoverzicht controleren. 

PROFINET functies 

Osiris heeft ingebouwde besturingsfuncties speciaal voor PROFINET apparaten. Deze functies zijn: 

• Het laten knipperen van de LED van een apparaat 

• De naam van het apparaat wijzigen of wissen 

• De IP-instellingen van een apparaat wijzigen of wissen (IP-adres, subnet mask of gateway adres) 

• Een volledige fabrieksreset van het apparaat uitvoeren. 
 

 
 
Om deze functies te gebruiken, is een 'PROFINET Features' licentie nodig en moet u zijn ingelogd als 'network 
engineer' gebruiker. Geen enkele andere gebruiker kan deze functies gebruiken; zie  Error! Reference source 
not found.. 
 
Kies in de lijst met apparaten de weergave 'PROFINET' en selecteer 
'PROFINET features' om deze te bekijken. 
 

8.1.1.1 Het laten knipperen van de LED van een apparaat 

Deze functie is handig bij het in bedrijf stellen van een netwerk. Het maakt 

een eenvoudige en betrouwbare identificatie van een apparaat mogelijk. 

In plaats van het MAC-adres op het apparaat zelf te controleren, kunt u 

gewoon op een apparaat in de apparaatlijst klikken en 'Flash LED' kiezen. 

Het blijft knipperen totdat u op de knop 'Stop Flashing' drukt. 

 

8.1.1.2 De naam van een apparaat wijzigen of wissen 

WAARSCHUWING: als u de naam van een apparaat wijzigt 

tijdens data exchange, wordt het apparaat gedwongen offline 

of uit data exchange te gaan. Dit kan het PLC-proces 

beëindigen! 

Als een naam moet worden gewijzigd tijdens de commissioning fase of 

bijvoorbeeld na het wisselen van een apparaat, kan de naam worden 

gewist of gewijzigd. Er is ook een optie om de naam op te slaan in niet-

 



 

vervliegende geheugen, om de wijziging permanent te maken. Een controller naam kan niet worden gewijzigd. 

 

8.1.1.3 De IP-instellingen van een apparaat wijzigen of wissen 

Als een IP-instelling (IP-adres, subnet mask of gateway adres) moet worden gewijzigd tijdens de commissiefase 

of bijvoorbeeld na het wisselen van een apparaat, kunnen deze adressen worden gewist of gewijzigd. Er is ook 

een optie om het adres op te slaan in niet-vervliegende geheugen, om de wijziging permanent te maken. 

Opmerking: het wijzigen van het IP-adres is niet mogelijk wanneer het apparaat al in data exchange is en het 

IP-adres is toegewezen door de I/O Controller. 

 

8.1.1.4 Fabrieksreset 

Een apparaat kan worden gereset naar de fabrieksinstellingen, bijvoorbeeld als het is getest en weer wordt 

terug geplaatst in de voorraad. 

Verbindingslijst 

Als aanvulling op de apparaatlijst en de topologie geeft de verbindingslijst een 

overzicht van alle gedetecteerde verbindingen en de eigenschappen van die 

verbindingen: 

 

• Naam van apparaat A en B 
• MAC-adres van apparaat A en B 

• Poortnummer van apparaat A en B 

• MRP Domein UUID (ring domeinnaam) 

• Glasvezel (FO) type 

• Type glasvezelkabel 

• Kabellengte (alleen weergegeven bij ondersteunde apparaten) 

• Poortbelasting van/naar apparaat A en B, laatste en max. 

• Verbindingssnelheid 

• Verbinding verbonden of verbroken 

• In/uit discards van/naar A en B 

• In/uit errors van/naar A en B. 
 
Deze lijst biedt een compleet en gemakkelijk te lezen overzicht van mogelijke verbindingsproblemen in het 
netwerk. 
 

 
 



 

De tabel is aanpasbaar in het menu  aan de rechterkant. Het is ook mogelijk om de kolommen breder of 
smaller te slepen (in de titelbalk van het tabel), zodat het scherm meer informatie kan weergeven. 

 
Belangrijke opmerking: sommige apparaten kunnen een onjuiste verbindingssnelheid melden (bijv. 10 
Mbps in plaats van 100 Mbps). Een indicatie dat dit gebeurt is, als door twee apparaten in een link 
verschillende linksnelheden gerapporteerd worden. Dit is niet mogelijk bij Ethernet-verbindingen. 
 
Belangrijke opmerking: Als een EtherTap of een ander tapapparaat op een link wordt geplaatst, dan is 
het niet goed mogelijk om de kabellengte van die link te bepalen. 

 

 



 

Trending 

De ‘Trending’ functie visualiseert de historische gegevens van de Q-Factor. Elke 5 

minuten wordt de Q-Factor opgenomen. De minimum- en maximumwaarden van de   

Q-Factor tijdens deze 5 minuten worden ook geregistreerd. 

Bij een daling gaat de kwaliteit van het netwerk naar beneden. De steilheid van de 

trend bepaalt of u onderhoud moet plannen of dat u zo snel mogelijk actie moet 

ondernemen. Hoe steiler de trend wordt, des te sneller u actie moet ondernemen. 

De trend geeft ook inzicht in wat er in het verleden is 

gebeurd en kan aanwijzingen geven over waar te kijken 

en wat te doen om te voorkomen dat het opnieuw 

gebeurt. 

De legenda van ‘Trending’ toont de volgende items: 

• Max: de maximale waarde van de Q-Factor van 

het netwerk gevonden tijdens de gekozen periode 
• Gemiddelde: de gemiddelde waarde van de Q-
Factor tijdens een periode 

• Min: de minimumwaarde van de Q-Factor van het 
netwerk, welke gevonden is tijdens de gekozen periode. 
 
Het is mogelijk om te selecteren welke van deze waarden 
u wilt laten weergeven op het ‘Trending’ overzicht, door 
op de respectievelijke legenda onderdelen te klikken. 
 

Rapport 

De knop voor het genereren van een rapport is te vinden in het toepassingsmenu of door 

te klikken op de tegel ‘Rapport’ op het dashboard. Met de rapportfunctie kunt u een 

rapport genereren met alle relevante informatie die over het netwerk zijn verzameld: 

 

• Algemene netwerkinformatie 

• Informatie over Osiris 

• Q-factor 
• Apparaten lijst 

• Topologie 

• Genegeerde apparaten 

• Stoplicht 
• Verschillen in firmware 

• TAP-analyse 

• Laatste resultaten van de commisioning wizard 

 

Voordat u het rapport genereert, moet u een aantal verplichte gegevens 

invullen (rood gemarkeerd). Deze details zullen in het rapport worden 

weergegeven.  

 

 

Het rapport kan worden aangepast via bovenstaande  tabbladen: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen 

Op dit tabblad kunt u kiezen welke items worden weergegeven in het rapport.  

Het selectievakje ‘Momentopname van topologie’ is alleen beschikbaar wanneer deze in gemaakt (zie 8.3.7). 

Het selectievakje ‘Wizard Inbedrijfstelling’ is alleen beschikbaar wanneer deze is uitgevoerd. 

 

Topologie 

Hier kunt u kiezen of er een screenshot van de topology aan het rapport wordt toegevoegd of niet. 

 

Logo 

Het is mogelijk om een eigen logo toe te voegen.  

De afbeelding moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Typen afbeelding:  .png, .jpg, .jpeg, .gif 

• Maximale bestandsgrootte: 2 MB 

 

Bij het genereren van het rapport, zal deze in een nieuw tabblad worden geopend. Zorg er daarom voor dat dit 

niet door de browser wordt geblokkeerd.. Als u pop-up blokkering gebruikt, kunt u het IP-adres van uw Atlas 

aan de witte lijst toevoegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ComBricks-integratie   

Osiris kan dienen als controle-instrument voor één of meerdere ComBricks sets. Het kan 

worden gebruikt om elk type probleem op PROFIBUS niveau te melden. De ComBricks meet 

de fysieke kabel en controleert de telegrammen.  

Alle meetwaarden worden via een TCP-stream (alleen poort 80) naar het Osiris platform 

gestuurd. Voor meer informatie over ComBricks zie www.procentec.com/combricks. 

Een Atlas die vier verschillende ComBricks bewaakt 

ComBricks-integratie  opzetten 

Het opzetten van de communicatie tussen Osiris en één of meerdere ComBricks is zeer eenvoudig. Zorg er 

simpelweg voor dat de ComBricks Head Station met een ethernetkabel in hetzelfde ethernetnetwerk als Osiris 

is aangesloten en dat het IP-adres van de Head Station binnen het IP-bereik ligt (zie 12.2.1 hoe u het IP-bereik 

van het netwerk kunt instellen). De rest wordt automatisch door Osiris afgehandeld. De enige vereiste licentie 

is een 1B of een 1C licentie in de ComBricks. Let op: deze functie werkt alleen als de ComBricks Web server op 

de standaard poort 80 staat. Momenteel worden geen andere poorten ondersteund. 

Overzicht 

De ComBricks tegel op het Dashboard geeft toegang tot alle gedetecteerde ComBricks sets binnen het IP- 
bereik van Osiris. Een status overzicht van alle gevonden ComBricks sets wordt in het menu-item Overzicht 
weergegeven: 



 

Door een regel te selecteren verschijnt er een gedetailleerd overzicht aan de rechterkant van het scherm . 
Dit overzicht bevat enkele basis identificatiegegevens van de ComBricks, zoals IP-adres, MAC-adres en 
serienummer. Ook is de gedetecteerde baud-rates, decommunicatie status en het aantal gedetecteerde 
masters en slaves zichtbaar. Als de ComBricks set een of meerdere Scope modules heeft, zal deze een 
interpretatie van het niveau van de Bar Graph en het niveau van de Idle level tonen. 
 
 

Live List en statistieken 

Live List & Statistieken, toont alle gegevens van de aanwezige of weggevallen slaves en masters op protocol 

niveau. 

 Door een slave te selecteren, worden de communicatiegegevens en statistieken getoond. 

 

 Een gele '+' verschijnt als het apparaat een diagnose heeft. 

 

 

Een ander menu geeft de keuze tussen verschillende ComBricks sets of verschillende netwerken. De laatste 

keuzelijst 'Display' verandert de informatie in de Live List van Identificatienummers (indien aanwezig) in een 

van de volgende statistieken: 

 

• Lost 

• Syncs 

• Retry (totaal) 
• Retry (slechtste) 

• Illegals  

• Internal diagnostics 

• External diagnostics 

• Diagnostics while data-exchange 
• Er is ook een 'Reset netwerk x' knop, om de statistieken van 

dat netwerk te resetten. In het venster rechts kunt u kiezen 
welke items u wilt resetten; Live List-stations, Identificatie 
nummers en/of stations statistieken. 

 
Opmerking: Het resetten van de items in Osiris zal deze ook resetten in 
de ComBricks. 

 
 
 
 
 



 

Bar Graph 

De Bar Graph toont alle apparaten (slaves en masters) die zijn aangesloten op een Scope-module, en toont de 

signaalsterkte (amplitude) van de apparaten in een staafdiagram. 

De balk heeft boven- en ondergrensindicatoren, die de hoogst en laagst gemeten amplitude aangeven. 

De rode lijn geeft de drempel aan voordat een alarm wordt weergegeven. Deze kan hoger en lager worden 

ingesteld in de ComBricks Scope-instellingen.  

De ComBricks set, de module en het type afbeelding kunnen worden gekozen uit de keuze lijsten. 

 

 

De knop 'Reset module x' kan worden gebruikt om alle staafdiagram gegevens van die module te wissen. Het 

resetten van het staafdiagram in Osiris zal ook de ComBricks resetten. 

Scope afbeeldingen 

Het menu onderdeel Scope Images toont alle apparaten (slaves en masters) die op een Scope-module zijn 

aangesloten en geeft de elektrische signalen van die apparaten weer. Dit maakt het gemakkelijk om problemen 

op afstand op te lossen. 

 

Alle apparaten op een module worden in hetzelfde venster getoond. 

De ComBricks unit, de module en het type beeld (Last, Min en Max) kunnen worden gekozen uit de 

keuzemenu’s. 

 



 

Berichtopnamen 

Het menu Message Recordings toont een lijst 

van alle vastgelegde berichtbestanden in de 

ComBricks. Dit zijn opnames van berichten 

tijdens een bepaalde gebeurtenis. Het is 

dezelfde lijst als in 'Berichtopname' op de 

ComBricks webpagina. 

 

Met de 'Reset netwerk x' kunt u al deze berichten in Osiris wissen, en kunt u kiezen of deze ook uit de 

ComBricks zelf moeten worden verwijderd. 
 

 

Rapport 

De rapportgenerator is te vinden in het toepassingsmenu. Met de rapportfunctie kunt u 

een rapport genereren met alle relevante informatie die over het netwerk werd 

verzameld en met algemene informatie: 

• Informatie over Osiris 

• Q-factor 

• Apparaatlijst 

• Genegeerde apparaten 

• Verkeerslicht 

• Verschillen in firmware 

• TAP-analyse 

 

Voordat u het rapport genereert, moet u een aantal verplichte gegevens invullen (rood gemarkeerd). Deze 

details zullen in het rapport worden weergegeven.  

 

Houd er rekening mee dat het rapportvenster in een nieuw tabblad in de browser wordt geopend. Zorg dat uw 

browser het openen van nieuwe tabbladen niet blokkeert. Als u pop-upblokkering gebruikt, moet het IP-adres 

van uw Atlas aan de witte lijst worden toegevoegd. 

  



 

OPC UA 

OPC UA is geselecteerd als de hoeksteen voor Industry 4.0 en maakt 

eenvoudige integratie met SCADA-systemen mogelijk. 

 

De OPC UA-serverfunctie in Osiris is standaard uitgeschakeld. 

Op de OPC UA-pagina ziet u het adres dat u kunt gebruiken om een client met Osiris te verbinden en een knop 

om de server te starten. Nadat de OPC UA-server is gestart, verandert de knop in ‘Server stoppen’. Dit betekent 

dat de OPC UA-server actief is. 

 

Als er een verbinding tot stand is gebracht, kan de volgende informatie worden opgehaald: 

 

• Volledige apparaatlijst, hetzelfde als op de webserver (vanaf versie 1.1.93); 

• Informatie over het apparaat (over de Mercury of Atlas); 

• Verkeerslicht – het gehele netwerk; 

• Q-Factor – het gehele netwerk; 

• Status van meting. 
 
Het is vanaf versie 1.1.93 mogelijk om versleutelde 
verbindingen en connecties te gebruiken. 
 
Hieronder vindt u een voorbeeld dat werd gemaakt met 
UaExpert, dat is te verkrijgen op https://www.unified-
automation.com/. 
 
Zorg voordat u begint dat de OPC UA-server is gestart in Osiris. 
Klik daarvoor op de knop ‘Server starten’.  
 
Open vervolgens UaExpert en voeg een OPC UA-server toe volgens de onderstaande procedure: 

https://www.unified-automation.com/
https://www.unified-automation.com/


 

 
  



 

Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u labels toevoegen aan de weergave ‘Toegang tot gegevens’ door 
de groene labels aan de linkerkant naar het hoofdvenster te slepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MQTT 

Osiris ondersteunt het MQTT-protocol. Doordat de bandbreedte beperkt is, werkt MQTT 

zeer efficient. Het transporteert de volgende gegevens van Osiris naar een “MQTT 

broker”: 

• Apparatenlijst (dezelfde als in de webserver) 

• Verkeerslicht 

• Q-Factor 

• Meetstatus 

• Toestelstatus (van Atlas of Mercury) 
De standaardpoort om verbinding mee te maken is 1883  
 



 

 
 

De volgende MQTT onderwerpen zijn beschikbaar en te gebruiken: 

 

Onderwerp Beschrijving 

/osiris/general/deviceinfo Algemene informatie over Osiris 

/osiris/measurement/status Status van de meting 

/osiris/measurement/ethernet/trafficlight Status van het verkeerslicht 

/osiris/measurement/ethernet/qfactor Q-Factor waarden 

/osiris/measurement/ethernet/devices Gegevens over de lijst met apparaten 

 

Osiris zal automatisch op het volgende onderwerp gebruiken: 

 

Onderwerp Beschrijving 

/osiris/control/republish Bij het ontvangen van gegevens in dit onderwerp zal Osiris al zijn gegevens 
opnieuw publiceren naar het MQTT-onderwerpen. Bericht kan leeg zijn of een 
leeg JSON-object hebben. Dat hangt af van de MQTT-bibliotheek die door de 
klant wordt gebruikt. 
 
 
 
 
 
  

E-mailmeldingen 



 

De tegel ‘E-mailmeldingen’ vormt een snelkoppeling naar de e-mailinstellingen.  

Raadpleeg alinea Error! Reference source not found. voor meer informatie. 
 
 
 

VPN-service van IXON (alleen Atlas) 

Een VPN-service (virtueel privénetwerk) maakt het mogelijk om op afstand verbinding 

te maken met een systeem of netwerk via een beveiligde verbinding. Zolang beide 

apparaten met internet zijn verbonden, kunnen ze veilig communiceren via de VPN.  

 

PROCENTEC heeft een samenwerkingsverband met IXON, een aanbieder van veilige 

VPN-services. U kunt profiteren van de integratie van VPN's van IXON in PROCENTEC-

producten. Deze service is momenteel alleen beschikbaar voor Atlas. 

Atlas is voorzien van de VPN-service van IXON. Hierdoor kan de Atlas-webinterface buiten het bedrijfsnetwerk 

worden weergegeven en gebruikt. Elke functie die u in het lokale netwerk bent gewend, werkt ook via de 

externe verbinding van de VPN. Het dashboard van Osiris bevat standaard een speciale tegel die toegang biedt 

tot de VPN-functionaliteit. 

 

Zorg dat u over de volgende zaken beschikt om de VPN-service te kunnen gebruiken: 

• Een Atlas met minimaal firmwareversie 1.1.70; 

• Een internetverbinding; 

• Een IXON Cloud-account (er gelden eenmalige kosten voor elke Atlas). 

 

U kunt een nieuw IXON Cloud-account registreren op https://connect.ixon.cloud/.  

 

Een VPN-service configureren op uw apparaat 

Volg deze stappen om uw Atlas PROCENTEC-apparaat te configureren 

(controleer allereerst of uw PROCENTEC-licentie u toegang geeft tot de 

IXON-VPN in Atlas. Als dat niet het geval is, moet de licentie worden 

gewijzigd. Lees daarvoor alinea Error! Reference source not found.): 

 

1. Meld u aan bij de webinterface van Atlas. Als het goed is, ziet u 

op het dashboard een tegel met de tekst ‘IXON-VPN’. Klik erop; 

2. U komt nu op een pagina waarop u de VPN-functionaliteit kunt 

bewaken.  De Atlas is in eerste instantie niet geregistreerd bij 

de IXON-service. U ziet dan ook de status ‘Niet geregistreerd’;  

3. Klik op de knop ‘Registreren’ en voer ter validatie de bedrijfs-ID 

in die u van IXON hebt ontvangen.  

 

Nadat u de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, zal het 

registratieformulier worden geopend. In de onderstaande afbeelding 

ziet u een voorbeeld van het registratieformulier. 

 

Deze bedrijfs-ID wordt toegewezen aan uw IXON Cloud-account en is te 

vinden op https://connect.ixon.cloud/, onder uw bedrijfsinstellingen (rood omcirkeld). 

 

https://connect.ixon.cloud/
https://connect.ixon.cloud/


 

Voer de bedrijfs-ID op het registratieformulier van de Atlas in en druk op ‘Toepassen’ om de verbinding met de 

VPN-service te maken. Dit kan maximaal een minuut duren.  

 

Als de verbinding met IXON tot stand is gebracht, zal de volgende weergave zichtbaar zijn op de VPN-pagina 

van de webinterface:  

 

Deze weergave bevat een overzicht van de huidige verbinding met IXON. Het bovenstaande overzicht bevat de 

volgende gegevens: 

• Agent-ID: dit is de ID van het apparaat, zoals het zichtbaar is op de webpagina van IXON Cloud; 

• Bedrijfs-ID: dit is de bedrijfs-ID die is ingevoerd voor registratie; 

• Bedrijfsnaam: dit is de naam van uw bedrijf; 

• Status: geeft aan of de verbinding met de VPN-service van IXON is verbroken, tot stand is gebracht of 

tot stand wordt gebracht. 

 

 

De twee knoppen zijn bedoeld om de verbinding met IXON te beheren. Deze acties kunnen ook worden 

uitgevoerd op de IXON Cloud-webpagina. 

• Verbinding verbreken: verbreekt de verbinding met de VPN-service. Het apparaat wordt hierdoor niet 

verwijderd in de apparaatlijst in uw IXON Cloud-account;  

• Verbinding maken: maak verbinding met de VPN-service; 

• Registratie opheffen: hierdoor zullen het apparaat en alle instellingen helemaal worden verwijderd in 

uw IXON Cloud-account. 

De VPN van IXON gebruiken  

Nadat uw apparaat is geconfigureerd, hebt u er op afstand toegang toe via internet. Open de browser op uw 

externe computer, ga naar de aanmeldpagina van IXON (https://connect.ixon.cloud/login) en meld u aan.  

https://connect.ixon.cloud/login


 

 

Aan de linkerkant van de IXON-webpagina vindt u de lijst met apparaten. U ziet de lijst met apparaten die u 

hebt geconfigureerd om de VPN van IXON uit te voeren. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt 

maken (er staat een groen rondje naast de naam als het apparaat is geconfigureerd en actief is). U moet een 

naam voor het apparaat opgeven en het apparaat activeren.  

Nadat het apparaat een naam heeft gekregen en is geactiveerd, kunt u het selecteren. U ziet dan alle 

kenmerken in het deelvenster aan de rechterkant.  

 

Klik op het kopje ‘SERVICES’.  

 

 

Bewerk een nieuwe service door op het pictogram met de pen te klikken.  

 

Voeg vervolgens een nieuwe service toe: 

 



 

Selecteer de HTTP-server om een nieuwe HTTP-verbinding te maken: 

 

Selecteer de beveiligde HTTPS-optie: 

 

Voeg de nieuwe service toe. 

 

Onder het kopje ‘VPN’ op het tabblad ‘INFO’ kunt nu op de knop ‘HTTP-SERVER’ klikken. U wordt dan door uw 

browser via de IXON-website doorgestuurd naar uw externe apparaat.  

 

 

 

  



 

9. Wizard ‘Inbedrijfstelling’ 

De wizard ‘Inbedrijfstelling’ van PROCENTEC bevat een serie geautomatiseerde controles om te zien of het 

netwerk voldoet aan de richtlijnen van het gebruikte protocol. De controles zijn gebaseerd op de richtlijnen 

voor inbedrijfstelling (v1.36) van PROFINET, richtlijn v1.00 voor inbedrijfstelling van ethernet/IP en de expertise 

van PROCENTEC op het gebied van PROFINET- en ethernet-/IP-netwerken. 

 

Elk item kan worden bevestigd als ‘geslaagd’ of worden geweigerd nadat de controles zijn uitgevoerd. Nadat de 

wizard is voltooid, kan er een optioneel rapport worden gegenereerd. 

De wizard ‘Inbedrijfstelling’ starten 

Zorg dat er al een meting wordt uitgevoerd voordat u de wizard ‘Inbedrijfstelling’ start. De wizard kan niet 

worden uitgevoerd als er geen sprake is van een meting. Zorg ook dat u een geldige licentie hebt voor het 

protocol waarvoor u de wizard wilt uitvoeren. 

 

Als u de wizard start, moet u het protocol selecteren waarvoor u de wizard ‘Inbedrijfstelling’ wilt uitvoeren. 

Selecteer ook een modus. Er kunnen twee modi worden geselecteerd: ‘Snelle scan’ en ‘Inbedrijfstelling’. Deze 

modi worden beschreven in de onderstaande alinea's. 

Snelle scan 

‘Snelle scan’ zal alleen automatische controles uitvoeren. Er is geen interactie van de gebruiker nodig. 

Uitgevoerde controles: 

 

Controle PROFINET Ethernet/IP 

Dubbele IP-adressen 
✓  ✓  

Verschillen in firmware 
✓  ✓  

Geweigerde pakketten 
✓  ✓  

Netwerkbelasting 
✓  ✓  

ARP-aanvragen 
✓  ✓  

DCP-multicasts 
✓    x 

IGMP-multicasts   x ✓  

Apparaatnamen 
✓    X 

 

De snelle scan levert een overzicht op van gescande items, inclusief een knop om een rapport te genereren: 



 

 

Inbedrijfstelling 

Controleert het netwerk zonder dat een EtherTAP nodig is. Naast de controles uit de snelle scan zullen ook de 

volgende controles worden uitgevoerd: 

 

Controle PROFINET Ethernet/IP 

Topologiecontrole 
✓  ✓  

Controle van apparaatdetails 
✓  ✓  

Controle van aantal apparaten 
✓  ✓  

 
Aan het einde van de wizard kunt u op ‘Rapport genereren’ drukken om een geautomatiseerd rapport van alle 
aangevinkte items te maken. Dit is een rapport op basis van HTML, dat rechtstreeks vanuit de browser kan 
worden afgedrukt of als PDF-bestand kan worden geëxporteerd (u moet eerst software voor het genereren van 
PDF-bestanden installeren). U kunt de inhoud ook opslaan als HTML-pagina. 
 
Dit rapport bevat tevens een kopje ‘Visuele inspectie’ met items die later handmatig kunnen worden ingevuld. 
 
 
  



 

10. EtherTAP 

EtherTAP-berichtenanalyse 

Met de functie ‘EtherTAP-berichtenanalyse’ kunt u een diepgaande 

analyse van netwerkverkeer uitvoeren door een EtherTAP te plaatsen 

tussen apparaten die verkeer uitwisselen (meestal een controller en de 

eerste switch).  

 

Zorg dat u over de volgende zaken beschikt om de tapfunctie beschikbaar te stellen: 

• Een goede licentie; 

• Een EtherTAP tussen twee apparaten die communiceren (tussen een controller en de eerste switch);  

• Een actieve meting. 

10.1.1 Ondersteunde EtherTAP-typen 

De volgende EtherTAP-typen worden ondersteund: 

• EtherTAP 10/100 (productcode 513-00011A); 
• EtherTAP 1G (productcode 513-00021A). 

Het productnummer is te vinden op de achterkant van de EtherTAP (zie de onderstaande afbeelding). Andere 

TAP's kunnen niet worden gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2 De EtherTAP starten 

De EtherTAP moet worden aangesloten met behulp van de meegeleverde USB3-kabel. Een USB2-kabel kan niet 

worden gebruikt. De USB3-kabel kan worden aangesloten op een willekeurige poort van de Atlas of op de USB 

3.0-poort van de Mercury (aan de rechterkant). NB: Gebruik de USB 2.0-poort van de Mercury niet. 

 

De twee RJ45-poorten van de EtherTAP moeten als volgt worden aangesloten: één kabel tussen de controller 

en de EtherTAP en één kabel tussen de eerste switch en de EtherTAP. Deze switchpoort moet geen ‘mirror’-

poort zijn.  

 

Als u de EtherTAP installeert, moet u de verbinding met de controller verbreken. Alle netwerkcommunicatie zal 

dan stoppen! Voer deze stap alleen uit als u toestemming hebt. 

 

NB: De RJ45-connector van de scanpoort van de Atlas of Mercury moet ook zijn verbonden. Als dit goed is 

gebeurd, moet u op het dashboard een tegel zien met het bericht ‘TAP verbonden’. De tegel geeft al een 

algemene status voor het netwerk weer. Klik op de tegel om de pagina met EtherTAP-informatie te openen. 

 

Het tappen is onderverdeeld in specifieke gegevens voor PROFINET, specifieke gegevens voor ethernet/IP en 

generieke gegevens voor ethernet. In de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek kunt u de protocollen kiezen. 



 

PROFINET-analyse 

Netwerkoverzicht en apparaatdetails 

Voor het tappen van PROFINET is een specifieke licentie vereist. 

 

Op de overzichtspagina voor PROFINET kunt u vier soorten gegevens lezen: 

1. De cyclustijd per apparaat 

PROFINET-apparaten verzenden gegevens zeer periodiek, in zogenaamde ‘cyclustijden’. Cyclustijden 

worden gedefinieerd in milliseconden;  

2. Positieve en negatieve jitter van berichten als percentage van de cyclustijd 

‘Jitter’ is de afwijking van een bericht met betrekking tot de beoogde cyclustijd. Als een apparaat 

bijvoorbeeld om de 4 ms een bericht verzendt, leidt een vertraging van nog eens 4 ms tot 100% jitter. 

Als het bericht 1 ms sneller wordt verzonden, wordt een jitter van 25% gerapporteerd. Zowel 

berichten die vroeg als laat worden ontvangen, worden gerapporteerd in absolute percentages;  

3. Het aantal uitgevallen pakketten 

Uitgevallen pakketten zijn PROFINET-berichten die ontbreken in de communicatiecyclus. Gezonde 

PROFINET-netwerken laten geen berichten vallen. Als er te veel pakketten uitvallen, kan het netwerk 

stoppen; 

4. Het aantal alarmmeldingen 

PROFINET-alarmen zijn specifieke foutmeldingen die door de controller of door apparaten worden 

verzonden via het PROFINET-protocol. 

 

De onderstaande afbeelding toont het volledige overzicht van alle apparaten in het netwerk, met de hierboven 
beschreven details: 
 

 
 
In geval van fouten wordt de grote cirkel rood (zie afbeelding). Het rechterdeelvenster toont een lijst met 
PROFINET-statistieken en fouten per apparaat. 
 
Door op de grijze stip (paars omcirkeld) te klikken, zal het linkerdeelvenster meer details over het netwerk 
weergeven:  
 



 

 
 
Door op een van de cirkels te klikken, kunt u filteren welke kolommen in de tabel aan de rechterkant worden 
weergegeven.  
 

Alarmen 

Als u op het vervolgkeuzemenu ‘Weergeven’ klikt, kunt u overschakelen naar het overzicht met PROFINET-
alarmen: 
 

 
 
U krijgt dan specifieke informatie over verschillende soorten PROFINET-alarmen. Door op de pictogrammen in 
de grijze balk te klikken, kunt u verschillende soorten alarmen filteren. 
U kunt op het vraagteken bij het alarmtype tikken om extra informatie uit Delphi te ontvangen over het alarm. 

Berichten opnemen 

Osiris registreert ethernetpakketten als er iets misgaat in het netwerk. Opnamen worden opgeslagen in de 

.pcapng-indeling. Deze kan gemakkelijk worden geopend in Wireshark. 

 

Er kunnen drie triggers (gebeurtenissen) worden gebruikt om een berichtbestand te registreren: 

• PROFINET-alarmen;  

• Jitter te hoog; 
• Uitgevallen PROFINET-pakketten. 



 

  



 

 
 
In dit overzicht kunt u de bestandsnaam en een datum en tijdstip van registratie, de gebeurtenis die tot de 
opname leidde en een knop voor het downloaden of verwijderen van het opnamebestand zien. 
 
Het is mogelijk om maximaal 100 .pcapng-bestanden op te slaan in Osiris. Na 100 zal de opname van berichten 
worden gestopt totdat de bestanden worden verwijderd. Het aantal opgenomen berichten wordt in de 
rechterbovenhoek van het scherm weergegeven. 
 

Ethernet-/IP-analyse 

Netwerkoverzicht en -details 

Voor het tappen van ethernet/IP is een specifieke licentie vereist. 

 

Op de overzichtspagina voor ethernet/IP kunt u zes soorten gegevens lezen: 

1. ID van verbinding 

Elke impliciete CIP-verbinding heeft een unieke ID; 

2. I/O 

De gegevens van een impliciete CIP-verbinding kunnen ingangen of uitgangen vormen; 

3. Het pakketinterval per apparaat (API) 

Ethernet-/IP-apparaten verzenden zeer periodiek gegevens. Deze zogenaamde ‘pakketintervallen’ 

worden gedefinieerd in milliseconden;  

4. Positieve en negatieve jitter van berichten als percentage van het pakketinterval 

‘Jitter’ is de afwijking van een bericht in relatie tot het beoogde pakketinterval. Als een apparaat 

bijvoorbeeld om de 4 ms een bericht verzendt, leidt een vertraging van nog eens 4 ms tot 100% jitter. 

Als het bericht 1 ms sneller wordt verzonden, wordt een jitter van 25% gerapporteerd. Zowel 

berichten die vroeg als laat worden ontvangen, worden gerapporteerd in absolute percentages;  



 

 

5. Het aantal uitgevallen pakketten 

Uitgevallen pakketten zijn ethernet-/IP-berichten die ontbreken in de communicatiecyclus. Gezonde 

ethernet-/IP-netwerken laten geen berichten vallen. Als er te veel pakketten uitvallen, kan het 

netwerk stoppen; 

6. De status van verbindingen (actief/inactief) 

Inactieve verbindingen kunnen het gevolg zijn van uitval van te veel opeenvolgende berichten, een 

uitgeschakeld apparaat of een verbinding die door de scanner/adapter werd gesloten (d.w.z. een 

nieuwe configuratie, uitschakeling van een module, enz.). 

 
De onderstaande afbeelding toont het volledige overzicht van alle apparaten in het netwerk, met de hierboven 
beschreven details: 
 

 
 
In geval van fouten wordt de grote cirkel rood (zie afbeelding). Het rechterdeelvenster bevat een lijst met 
ethernet-/IP-verbindingen, inclusief statistieken en fouten. 
 
Door op de grijze stip (paars omcirkeld) te klikken, zal het linkerdeelvenster meer details over het netwerk 
weergeven:  
 

 
 
Door op een van de cirkels te klikken, kunt u filteren welke kolommen in de tabel aan de rechterkant worden 
weergegeven.  
  



 

Berichten opnemen 

Osiris registreert ethernetpakketten als er iets misgaat in het netwerk. Opnamen worden opgeslagen in de 

.pcapng-indeling. Deze kan gemakkelijk worden geopend in Wireshark. 

 

Er kunnen drie triggers (gebeurtenissen) worden gebruikt om een berichtbestand te registreren: 

• Jitter te hoog; 

• Uitgevallen ethernet-/IP-pakketten; 

• Inactieve verbindingen 
 

 
 
In dit overzicht kunt u het IP-adres van het betrokken apparaat, de ID van de verbinding, het I/O-type van de 
verbinding, een datum en tijdstip van registratie, de gebeurtenis die tot de opname leidde, de bestandsnaam 
en een knop voor het downloaden of verwijderen van het opnamebestand zien. 
 
Het is mogelijk om maximaal 100 .pcapng-bestanden op te slaan in Osiris. Na 100 zal de opname van berichten 
worden gestopt totdat de bestanden worden verwijderd. Het aantal opgenomen berichten wordt in de 
rechterbovenhoek van het scherm weergegeven. 
 
  



 

Ethernetanalyse 

Overzicht 

Selecteer in de vervolgkeuzelijst in de 

linkerbovenhoek ‘Ethernet’ als protocol 

om de ethernetstatistieken weer te geven. 

Deze statistieken worden verzameld door 

de EtherTAP van de verbinding die 

momenteel wordt bewaakt. 

Hier kunt u de mate van netwerkbelasting 

en communicatiefouten in de 

ethernetverbinding analyseren. De 

gegevens zijn voorzien van een tijdstempel 

voor de laatste wijziging. 

 

De EtherTAP heeft een poort A en poort B. 

Deze worden afzonderlijk vermeld met 

hun eigen statistieken. 

 

Klik op het blauwe vraagteken voor 

uitgebreide informatie over de weergegeven statistieken. 

Trends 

De informatie die in het vorige hoofdstuk werd weergegeven, kan ook in een trendgrafiek worden 

weergegeven. Hierdoor kunt u duidelijk zien welke problemen zijn opgetreden of wanneer de belasting 

ongewoon hoog of laag was.  

 
Voor elke poort kunnen de minimale, maximale en gemiddelde belasting worden ingeschakeld. De trendfunctie 
slaat de communicatie uit de laatste 2 uur op in het geheugen. Elke seconde wordt een nieuw sample 
toegevoegd. Klik op het vraagteken om de Delphi-helpfunctie te raadplegen voor uitgebreide informatie.  



 

11. EtherCAT-diagnose 

De EtherCAT-tegel op het dashboard maakt het mogelijk om EtherCAT-netwerken 

te diagnoseren. Er is geen speciale hardware voor nodig omdat Osiris gebruik 

maakt van de diagnosepoort van de EtherCAT-master. 

 

Om EtherCAT-diagnose te analyseren, moet u beschikken over: 

• Osiris-versie 1.115 of een recentere versie; 

• Een EtherCAT-licentie voor Osiris; 

• Een EtherCAT-controller met  profielen voor de diagnose ingeschakeld (ETG.1510); 
• De diagnosepoort van de EtherCAT controllerverbonden met het fabrieksnetwerk van Atlas/Mercury, 

binnen het ingestelde netwerk bereik (zie 14.2.1); 

• Een actieve meting. 

De EtherCAT controller instellen voor diagnose 

Twincat 3 is gebruikt als voorbeeld maar er kunnen ook andere EtherCAT-controllers worden gebruikt wanneer 

ze de  vereiste profiel voor de diagnose ondersteunen (ETG.1510). 

Wanneer u Twincat gebruikt, is versie 3.1 build 4022.28 of een recentere versie vereist. 

 

In het menu ‘Instellingen’ van Osiris, onder ‘Netwerk’ vindt u het menu-item ‘EtherCAT’. U kunt hier het IP-

adres opgeven van de EtherCAT controller. Zie hoofdstuk 14.2.3 voor meer informatie. 

 

Het IP-adres van de controller moet binnen het ingestelde bereik van Osiris vallen. 

 

U kunt in de meeste EtherCAT-controllers de diagnosepoort inschakelen met behulp van TwinCAT 3. 

 

 Activeer de functie voor de mailbox gateway in het hoofdapparaat. (Rood); 



 

 Activeer de IP Router in de TwinCAT-controller (blauw); 

Het IP-adres van de mailbox gateway/diagnose aansluiting in TwinCAT dient in het bereik van het subnet van 

de etherCAT diagnose aansluiting te behoort en niet die van de LAN-poorten van de computer. Het IP-adres 

van de controller is ook het gateway adres van het subnet. 
 

Als de poort niet open staat of als er om enige reden geen verbinding 
met de diagnosepoort is, is de status ‘Status: Fout’ en 
‘Verbindingsstatus: ‘Hoofdapparaat onbereikbaar’. 
 
Als de poort goed is ingesteld en aan de  voorwaarden is voldaan, kunt u op de 
EtherCAT tegel op het dashboard klikken. U ziet dan ‘Status: Oké’ in de 
rechterbovenhoek van het scherm. 
 

De diagnose-informatie analyseren 

Selecteer de controller waarvan u de diagnostische gegevens wilt uitlezen door in het vervolg keuzemenu in de 

linker boven hoek te klikken. Er is ook een resetknop waarmee u alle gemeten gegevens van het geselecteerde 

hoofdapparaat kunt wissen. 

 

Een EtherCAT-netwerk bestaat uit een master en één of meer slaves. De rijen in de tabel staan voor de slaves 

(en hun modules) die zijn verbonden met de controller, in de volgorde waarin ze zijn verbonden in de 

EtherCAT-lijn. Voor elke slave en de bijbehorende modules wordt de volgende informatie weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adres 

Adres van de slave. 

 

Naam 

Naam van de slave. 

 

Beschikbaar 

Geeft aan of de  geconfigureerde slave online is en zich op de verwachte fysieke netwerkpositie bevindt. 

 

Teller voor ongeldige bewerkingen De teller voor ongeldige bewerkingen wordt geupdate als ingangen of 

uitgangen niet goed worden afgehandeld door de slave. Een mogelijke reden is een defecte of ontbrekende 

kabel (zie onderstaande afbeelding): 

 
Teller voor ongeldige frames 

De teller voor ongeldige frames (voor elke poort) wordt geupdate als een EtherCAT-hulpapparaat en corrupt 

inkomend bericht ontvangt. Een mogelijke oorzaak is dat de kabels niet goed zijn geaard of zich te dicht bij 

hoge stroomspannings-bronnen bevinden, waardoor EMC-problemen kunnen ontstaan. 

 

AL-bediening 

De AL-bedieningsregisters bevatten een variabele aangevraagde status. Deze geeft de aangevraagde status van 

een hulpapparaat weer. 

 

Bit 7   

Bit 6   

Bit 5   

Bit 4   

Bit 3 

Aangevraagde status 
Bit 2 

Bit 1 

Bit 0 

 



 

AL-status 

Het AL-statusregister (status van toepassingslaag) bestaat uit twee variabelen: Status en foutindicatie. 

De slave dient te status operationeel te hebben  (status = 8) om volledig te kunnen finctioneren. 

 

Bit 7   

Bit 6   

Bit 5   

Bit 4 Foutindicatie 

Bit 3 

Status 
Bit 2 

Bit 1 

Bit 0 

 

De slave meldt een fout door als foutindicatie een waarde  één aan te geven. De fout staat in de kolom ‘AL-

statuscode’. 

 

AL-statuscode 

‘AL-statuscode’ (statuscodering van de toepassings laag) geeft de laatst gedetecteerde fout van een 

hulpapparaat weer. Mogelijke fouten zijn bijvoorbeeld ‘Temperatuur te hoog’ of ‘Voedingsspanning te laag’.  

Alle AL-statuscodes zijn vastgelegd in het EtherCAT protocol enhancements document: 

https://www.ethercat.org/en/downloads/downloads_B586C0F602494A808E976CC2BD492552.htm 

 

12. Security Center 

Security Center bestaat uit een set tools binnen Osiris om netwerkassets 
die in het veld worden ingezet te monitoren en te beschermen tegen 
onopzettelijke of bewuste wijzigingen van personen die aanwezig zijn op 
het fysieke netwerk. Technici kunnen bepaalde werkzaamheden aan een 
systeem uitvoeren die onbedoeld leiden tot onjuiste wijzigingen aan 
devices. Dit kan resulteren in situaties waarin het systeem kwetsbaar is 
voor aanvallen en uiteindelijk kan uitvallen en stoppen.  
Security Center maakt het eenvoudiger om inzicht te krijgen in een 
mogelijke aanval of dreiging van iemand op het operationele netwerk. Het maakt gebruik van onze bestaande 
hardware- en softwaremiddelen om alarm te slaan wanneer zich ongewenste veranderingen voordoen, zodat 
deze tijdig en op de juiste wijze kunnen worden verholpen. 

 

Als er beveiligingsmeldingen zijn, verschijnt er een schildje op het Notification 

icoon rechtsboven in Osiris: 

Quiet Hours 

In de sectie Quiet Hours kunnen tijden van de dag worden ingesteld waarop niemand wordt verwacht op het 

netwerk te werken, bijvoorbeeld in het weekend of 's nachts. Indien er zich een gebeurtenis voordoet tijdens 

https://www.ethercat.org/en/downloads/downloads_B586C0F602494A808E976CC2BD492552.htm


 

deze stille uren, zal er een beveiligingsnotificatie worden verstuurd. 

 

Er zijn verschillende manieren om Quiet Hours te selecteren in de configuratietabel: 

Klik en sleep om meerdere tijdsblokken te selecteren. 
 
Klik om een enkel tijdsblok te selecteren. 

 
• Klik op een dag om alle blokken te selecteren (verticaal) 

• Klik op een tijd om alle blokken te selecteren (horizontaal) 

• Gebruik Touch & Drag op een touchscreen-toestel, zoals de Mercury. 

Onderhoudsmodus 

Om in geval van gepland onderhoud de door Osiris gegenereerde waarschuwingen te stoppen, is het mogelijk 

om alle of enkele devices in Onderhoudsmodus te zetten. Wanneer deze modus geactiveerd is, zullen geen 

waarschuwingen zichtbaar zijn in het meldingencentrum. 

 

Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat alle wijzigingen op de IO-devices ook invloed hebben op 

de IO-controller, daarom moet de Controller ook in onderhoudsmodus worden gezet. 

 

 

Figuur 23 - Voorbeeld tijdsblokken voor Quiet Hours.

Figuur 24 - Selecteer de devices die tijdens onderhoud moeten worden gedempt.



 

Als de onderhoudsmodus actief is: 

• Wordt elke notificatie over devices die NIET in onderhoud zijn een beveiligingsfoutmelding. 

• Wordt elke notificatie over apparaten in onderhoud een informatiemelding. 

Indien ‘Quiet Hours’ ook actief is tijdens de onderhoudsmodus, zullen er nog steeds beveiligingsalarmen voor 

de gebeurtenissen zijn. 

 

SNMP-schrijftoegang scan 

Hoewel het uitlezen van SNMP-informatie essentieel 

is voor een goede industriële netwerkbewaking, kan 

SNMP-schrijftoegang een veiligheidsrisico vormen, 

aangezien een kwaadwillende gebruiker de 

configuratie van een device kan manipuleren met 

SNMP-berichten als de SNMP Community niet is 

aangepast.  

De SNMP-schrijftoegang tool scant devices op 

standaard gemeenschapsnamen en probeert gegevens naar een SNMP-object te schrijven. In een beveiligd 

netwerk zou dit niet mogelijk moeten zijn en is het dus een potentiële aanvalsvector voor het netwerk. De 

devices in de resulterende lijst moeten worden gewijzigd, zodat toegang via de genoemde community strings 

niet langer mogelijk is. 

 

Het scannen kan enkele minuten duren, vooral in grotere netwerken. 

 

NB: het is aan te raden deze test uit te voeren als de SNMP-berichten op het netwerk de proces communicatie 

niet zal verstoren. 

 

Poortscan 

Deze tool scant devices op de meest voorkomende open poorten en probeert communicatie op die poorten op 

gang te brengen. In een beveiligd netwerk zou dit niet mogelijk moeten zijn. De devices in de resulterende lijst 

moeten gewijzigd worden, zodat toegang via de genoemde poorten niet meer mogelijk is. 

Momenteel scant de Poortscan de volgende poorten: 

Port Service 

21 FTP 

22 SSH 

23 Telnet 

25 SMTP 

43 WHOIS 

53 DNS 

69 TFTP 

80 HTTP 

443 HTTPS 

515 LDP 

3306 MySQL 

3389 RDP 

5432 PostgreSQL 



 

5900 VNC 

5938 TeamViewer 

 

De lijst toont devices met toestelnaam, MAC adres, en open poorten.  

Niet elke open poort is een kwetsbaarheid, echter is het wel belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben 

van de status van de open poorten. Aanbevolen wordt om te controleren of deze services in gebruik zijn of dat 

ze kunnen worden uitgeschakeld. 

 

Het scannen kan enkele minuten duren, vooral in grotere netwerken.  

 

NB: het is aan te raden deze test uit te voeren als de TCP-berichten op het netwerk de proces communicatie 

niet zal verstoren. 

 

 

Wachtwoord Scan (alleen voor Mercury/Osiris Software) 

Aanbevolen wordt om de inloggegevens van switches en andere devices in het netwerk te wijzigen van de 

standaardwaarden, zodat voorkomen kan worden dat hackers de configuratie wijzigen via de web interface. 

De meeste industriële netwerken kunnen tientallen switches bevatten. Om ze allemaal te testen, is een lang en 

ingewikkeld proces. 

Met de Wachtwoord Scan, kan Osiris automatisch testen of de devices in het netwerk nog steeds de standaard 

gebruikersnaam/wachtwoord combinatie gebruiken, zoals "Admin/Admin". 

Momenteel worden de volgende devices ondersteund: 

• Siemens X200 Switches 

• Cisco IE2000 Switches 

Neem contact met ons op bij interesse voor andere devices. 

 

NB: het is aan te raden deze test uit te voeren als de http-berichten op het netwerk de proces communicatie 

niet zal verstoren. 

 

 

 

 

Communicatielijn Scan 

Deze tool scant de communicatie tussen twee punten gedurende een bepaalde tijdsperiode. Het vereist 

daarom dat de EtherTAP aangesloten is, en in de meeste situaties dient het de communicatie tussen de IO-

Controller en de switch af te tappen. De scan verzamelt alle communicatie tussen alle devices en creëert een 

referentiepunt, wat betekent dat het alle communicatie toestaat die tijdens de scan wordt waargenomen. Dit 

is vergelijkbaar met ‘white-listing’ in een firewall. 



 

Wanneer de Communicatielijn Scan is voltooid, kan deze worden bekeken en bewerkt door te klikken op de 

knop 'Activate pending baseline'. Het volgende venster wordt getoond: 

 

Het toont alle verbindingen, gebruikte protocollen en 

statistieken die zijn waargenomen tijdens de scan. De 

protocollen kunnen worden uitgebreid om de MAC-adressen te 

bekijken die communiceren. In dit venster kunnen ook items 

worden toegevoegd en verwijderd, om er zeker van te zijn dat 

alleen de toegestane apparaten en protocollen in de scan voorkomen. Het toevoegen van een item vereist de 

invoer van een protocol, een bron- en bestemmings MAC-adres, en (indien van toepassing) een bron- en 

bestemmings IP-adres.  

Klik vervolgens op ‘Activate pending baseline’. Vanaf dat moment wordt alle communicatie die tijdens de 

Communicatielijn Scan niet is waargenomen, beschouwd als onbevoegd en weergegeven in de lijst 

Beveiligingsmeldingen (zie paragraaf 13.7). 

 

Beveiligingsmeldingen  

Aan de rechterzijde van het Beveiligingscentrum bevinden zich alle gegenereerde meldingen. Deze zijn 

hetzelfde als in het Meldingenpaneel (zie paragraaf 6.6) en het Meldingencentrum (zie Hoofdstuk 14), maar 

dan zonder de algemene meldingen. 

13. SNAP 

Een unieke functie van Osiris is de mogelijkheid om diagnostische gegevens onafhankelijk en automatisch te 

analyseren en interpreteren. Er wordt een diagnose beschreven op een manier die gemakkelijk te begrijpen is 

en doelgericht aanzet om actie te ondernemen. 

 

SNAP werd ontworpen om automatisch voorspellend onderhoud te bieden voor bewaakte PROFIBUS-
netwerken: 
De SNAP-analyse wordt automatisch geactiveerd als er sprake is van een afwijking van de MIN- of MAX-
scopebeelden of als er een diagnose melding wordt gedetecteerd. Op deze manier wordt de oorzaak van een 
verstoring in een paar seconden vastgesteld wanneer deze verstoring zich voordoet binnen een actief netwerk. 



 

 

Als SNAP is geactiveerd, wordt de SNAP-status van de ComBricks overzichtspagina gedeeld via OPC-UA en 

MQTT, waardoor een snelle integratie met SCADA-systemen, HMI’s en andere supervisie opties mogelijk zijn. 

 

De volgende gegevens worden automatisch geïnterpreteerd: 

• PROFIBUS-oscilloscoop signalen; 

• PROFIBUS diagnose berichten. 

 

Raadpleeg alinea 14.3.2 voor het instellen van SNAP. 

SNAP-gateway 

SNAP-analyse vindt plaats op onze servers, waar de PROFIBUS-gegevens worden geanalyseerd met een 
uitgebreid AI-algoritme. Osiris verzendt de gegevens die moeten worden geanalyseerd naar deze servers via 
een versleutelde VPN verbinding (hieronder in het grijs weergegeven) die door de SNAP-gateway tot stand is 
gebracht. 
De gateway moet bereikbaar zijn via de Office interface. Ook is een werkende internetverbinding vereist. Als 
alles goed is ingesteld, start de gateway automatisch de versleutelde verbinding met onze servers, waarna de 
metingen worden verzonden. 

 
 

SNAP: PROFIBUS-scope Interpretatie 

Wanneer er minimaal één ComBricks-hoofdstation met scopemodules in het netwerk is gevonden, zal Osiris 

oscilloscoop gegevens afvragen. De ComBricks-overzichtspagina geeft aan of SNAP fouten heeft gevonden. 

 
Als op een regel wordt geklikt, worden de bijbehorende ComBricks gegevens weergegeven: 
 
 

Factory network

Atlas
SNAP Gateway

SNAP server

Office network

Internet



 

 
 
De scope metingen in onderstaand voorbeeld wijzen op problemen in module 1, 3 en 4 van netwerk 1. In 
module 4 luidt de analyse bijvoorbeeld ‘Te veel afsluitweerstanden’. Door de analyse te selecteren kan verdere 
SNAP informatie worden geopend: 

 
In de Q-factor vindt u de meest waarschijnlijke reden van de verstoring, 
met een percentage dat de zekerheid van de analyse aangeeft. De kleine 

knop  achter elk mogelijke verstoring brengt u naar de Delphi 
helptekst die uitlegt hoe u het probleem kunt oplossen. 
 
‘Geanalyseerde beelden’ toont de afbeeldingen die daadwerkelijk naar 
de SNAP-servers zijn verzonden voor analyse. Onder de afbeelding ziet u 
de afstand tussen dit apparaat en de waargenomen verstoring in 
meters. 
 
Onder de Q-factor staan drie grijze stippen, die aangeven dat er meer 
analyse pagina's aanwezig zijn. Als u op de tweede grijze stip klikt, wordt 
er een overzicht weergegeven van alle mogelijke oorzaken, een 
zekerheidspercentage en een tijdsaanduiding van het laatst 
geanalyseerde bericht. 
 
De derde grijze stip geeft alle details van de bron van de afbeeldingen 
weer, inclusief de ComBricks naam, het IP-adres en het slotnummer van de module. 
 



 

SNAP: PROFIBUS bericht decodering 

SNAP kan alle standaard diagnose berichten decoderen en nuttige klant specifieke gegevens opnemen uit een 

uitgebreide database met apparaat GSD files. 

 

Als een ComBricks Headstation een bericht heeft geregistreerd met PROFIBUSdiagnose, worden 

dezeautomatisch verzonden naar de SNAP-servers waar de analyse plaats vindt. 

 

Door een analyse te selecteren, worden de resultaten rechts weergegeven. In het bovenstaande voorbeeld zijn 

de standaard diagnose gegevens geanalyseerd, vond SNAP het ID nummer van het apparaat in de database en 

wordt ter aanvulling de naam van het apparaat weergegeven. 

 

In het onderstaande voorbeeld wordt meer informatie weergegeven met in dit geval: de configuratie is onjuist.   

Er kunnen verschillende soorten PROFIBUS berichten en apparaat specifieke berichten worden gedecodeerd. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

14. Meldingencentrum 

Het Meldingencentrum, bereikbaar via de tegel op het Dashboard, 

toont de laatste 1000 meldingen en beveiligingswaarschuwingen vanaf 

het begin van de meting. Deze zijn hetzelfde als in het 

Meldingenpaneel, met het verschil dat de items in het 

Meldingenpaneel kunnen worden gewist en slechts de laatste 50 

meldingen laat zien. 

 

De informatie in het Meldingencentrum kan niet worden gewist, tenzij de functie 'Gegevens wissen' wordt 

ingeschakeld.   

 

Het Meldingencentrum heeft de knop 'Alles exporteren' om eenvoudig de laatste 50.000 meldingen in CSV-

formaat op te slaan. Het bestand wordt gedownload naar de map 'Downloads' van het cliëntsysteem. 

De pictogrammen in het tabblad Algemeen en in het tabblad Beveiliging geven het aantal berichten van een 

bepaald type aan. Door op het pictogram te klikken, wordt een filter toegepast voor alleen dat berichttype. De 

volgende typen zijn beschikbaar: 

 

Onderhoud 

 
Beveiliging 
 
Wachtwoord en SNMP 
 
Quiet time  
 
Beveiligingsfout 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Modus van het apparaat: PROFIBUS (alleen Mercury) 

Om Osiris in de PROFIBUS-modus te kunnen gebruiken, moet u eerst een ProfiCore Ultra aansluiten op een van 

de USB-poorten van de Mercury. Als de Mercury is geconfigureerd en verbonden, kunt u een nieuwe meting 

starten door bij de systeemknoppen op de ronde indicator voor de voortgang te klikken. Klik vervolgens op 

‘Starten’.  

Er zal nu een ronddraaiende voortgangsindicator worden weergegeven om aan te geven dat de meting wordt 

uitgevoerd. 

 

U kunt voor elk menu-item de Delphi-helpfunctie weergeven door op de knop te drukken. 

Dashboard 

Het dashboard biedt een duidelijk overzicht van de netwerkstatus (als een verkeerslicht), een lijst met actuele 

informatie en een netwerkoverzicht aan de hand van alle verzamelde gegevens. 

Netwerkstatus 

De netwerkstatusindicator (het verkeerslicht) wordt geel of rood als er sprake is van problemen of fouten. De 

fouten die zijn opgetreden, zijn te vinden op het tabblad ‘Apparaatfouten’. 

 

Als het PROFIBUS-netwerk zonder problemen functioneert, is het verkeerslicht groen. De kleur van het 

verkeerslicht zal veranderen als er sprake is van een van de volgende situaties: 

 

 
Waarschuwing/gebeurtenis 
 

 
Staat van 

verkeerslicht 

Niet-actieve spanning laag (0,9 V tot 0,3 V)   

Kritieke diagnose (ext-diag)  

Configuratiefout  

Parameterfout  

Risicomarge laag (60 tot 40)   

Amplitude van hulpknooppunt laag (net boven 

limiet van 2,5 V) 

 

Herhalingen  

Synchronisatie  

  

Niet-actieve spanning onder limiet (< 0,3 V)  

Risicomarge onder limiet (< 40)  

Amplitude van hulpknooppunt onder limiet (< 2,5 

V) 

 

 

 



 

Steilte van kromme hulpknooppunt onder limiet 

(< 1/16 tBit) 

 

Niet-toegestane situatie  

Verbinding met hulpknooppunt verbroken  

15.1.1.1 Netwerkoverzicht 

Het netwerkoverzicht biedt een duidelijk overzicht van gedetecteerde actuele netwerkinstellingen, statistieken 

en metingen: 

 

 
Item in netwerkoverzicht 

 
Betekenis 
 

Baudrate De gedetecteerde bussnelheid van dit PROFIBUS-netwerk. 

HSA Het hoogste stationadres, het hoogst mogelijke hoofdknooppunt in dit 

netwerk. 

Masters Aantal gedetecteerde knooppunten. 

Hulpsystemen Aantal gedetecteerde hulpsystemen. 

Gegevensuitwisseling 

actief 

Aantal gedetecteerde hulpknooppunten dat gegevens uitwisselt met een 

hoofdknooppunt. 

Tslot De maximaal toegestane responstijd voor een hulpknooppunt. 

MinTSDR De vereiste wachttijd voordat een hulpknooppunt kan reageren. 

(Alleen zichtbaar als een parameterbericht door het hoofdknooppunt is verzonden.)  

MaxTSDR De maximale tijd voordat er een time-out optreedt voor een hulpknooppunt. 

Tid1 Inactieve tijd; de minimale wachttijd voor het hoofdknooppunt een nieuw 

bericht kan verzenden. 

Watchdog De veiligheidstime-out voor een hulpknooppunt. 

(Alleen zichtbaar als een parameterbericht door het hoofdknooppunt is verzonden.) 

Actuele inactieve 

spanning 

De spanning op de bus als geen enkel knooppunt een bericht verzendt. 

Min. inactieve spanning De geregistreerde laagste spanning op de bus als geen enkel knooppunt een 

bericht verzendt. 

Max. inactieve spanning De geregistreerde hoogste spanning op de bus als geen enkel knooppunt een 

bericht verzendt. 

 

De lijst met actuele gegevens onder het 

netwerkoverzicht wordt uitgebreid besproken in alinea 

15.1.1.2. Klik op de menuknop in de linkerbovenhoek 

om naar de lijst met actuele gegevens te gaan.  

 

 

 

15.1.1.2 Lijst met actuele gegevens 

De lijst met actuele gegevens op het dashboard toont alle knooppunten die in de bus aanwezig zijn. Voor 

hoofdknooppunten wordt een pictogram met een kroontje weergegeven; hulpknooppunten hebben een 

gekleurde achtergrond als ze communiceren. Hieronder staat een uitgebreide lijst met alle mogelijke 

aanduidingen:  

 

  
Betekenis 



 

Aanduiding in lijst met 
actuele gegevens 

 

 

Actief hoofdknooppunt. 

 

Hulpknooppunt wisselt gegevens uit met een hoofdknooppunt, geen ident-

nummer geregistreerd. 

 

Hulpknooppunt wisselt gegevens uit met een hoofdknooppunt, ident-nummer 

geregistreerd. 

 

Hulpknooppunt inactief, niet toegewezen aan een hoofdknooppunt. 

 

Hulpknooppunt geconfigureerd, maar onbereikbaar voor het hoofdknooppunt. 

 

Dit hulpknooppunt heeft onjuiste parameters van het hoofdknooppunt 

ontvangen.  

Mogelijk is een verkeerd adres of verkeerde GSD gebruikt. 

 

Dit hulpknooppunt is onjuist geconfigureerd door het hoofdknooppunt of de 

hardwaremodules in het hulpknooppunt zijn onjuist. 

 

Boven de lijst met actuele gegevens staat een knop waarmee de apparaatstatistieken in de lijst met actuele 

gegevens kunnen worden beheerd. De standaardinstelling voor de knop voor apparaatstatistieken toont de 

naam van het hulpmodel als het Ident-nummer is geregistreerd. Dit gebeurt alleen als het hoofdknooppunt of 

hulpknooppunt wordt opgestart of als er diagnostische berichten door het hulpknooppunt worden verzonden. 

Een andere vereiste is dat het GSD-bestand in de bibliotheek van de Mercury wordt vermeld. Raadpleeg alinea 

0 voor meer informatie. 

 

De lijst met actuele gegevens kan worden ‘gepauzeerd’ door de knop ‘Automatisch bijwerken’ uit te schakelen. 

Er zullen geen wijzigingen zichtbaar zijn. 



 

15.1.1.3 Informatiedeelvenster 

Onder de lijst met actuele gegevens staat het informatiedeelvenster. Dit toont geen informatie als het netwerk 

probleemloos functioneert. U kunt op een adres klikken om de details en geregistreerde problemen weer te 

geven. De informatie wordt verdeeld over vier tabbladen: ‘Algemeen’ , ‘Diagnose’, ‘Parameters’ en 

‘Configuratie’. Deze worden op de volgende pagina's weergegeven.  



 

 

  

Afbeelding 21  - Algemene fouten voor het geselecteerde station. 

Afbeelding 22  - Diagnostische informatie voor het geselecteerde station. 



 

 

  

Afbeelding 23  - Informatie over de parameters voor het geselecteerde hulpknooppunt. 

Afbeelding 24  - Configuratie van het geselecteerde hulpknooppunt. 



 

Q-factor; 

De Q-factor is een getal dat de kwaliteit van het netwerk weergeeft. 

 

Een waarde van 5000 is uitstekend; 0 wijst op een kritieke of onmeetbare situatie. Daarnaast wordt een 

kleurcodering gebruikt om de ernst te benadrukken. De kleur is normaal gesproken groen, wat duidt op een 

uitstekende of goede situatie. Oranje duidt op een ondergemiddelde situatie, waarvoor aandacht is vereist. 

Rood wijst op een slechte, kritieke of dringende kwestie. 

 

In het hulpprogramma worden meerdere Q-factoren gebruikt: 

• Een Q-factor voor elk netwerkapparaat. Deze geeft de kwaliteit van één apparaat weer. Deze Q-factor 
is een gewogen waarde, die wordt berekend op basis van: 

▪ Gemeten spanning of amplitude; 
▪ Steilte van kromme; 
▪ Risicomarge. 

• Eén algemene Q-factor, die de kwaliteit van een compleet netwerk weergeeft. Momenteel is de 
algemene Q-factor gelijk aan de laagste Q-factor van een afzonderlijk netwerkapparaat. 

 

 

 
De knoppen aan de bovenkant kunnen worden gebruikt om de laatste, beste of slechtste waarden weer te 
geven. Als de algemene Q-factor naar links wordt geveegd, wordt een gedetailleerdere Q-factor weergegeven. 
Als op de Q-factor voor een station wordt geklikt, wordt aan de rechterkant een kolom met gedetailleerde 
meetwaarden weergegeven. 
  

Afbeelding 25 – De Q-factor 



 

Reikwijdte 

De weergave ‘Reikwijdte’ toont in realtime een gedetailleerde golfvorm van een oscilloscoop voor een specifiek 

apparaat. Dit is een van de belangrijkste items die tijdens de inbedrijfstelling en tijdens het oplossen van 

problemen moet worden gecontroleerd omdat de golfvorm een nauwkeurige weergave vormt voor de status 

van het netwerk. 

 

Gebruik de keuzeschakelaar voor stations in de linkerbovenhoek om een ander apparaat te kiezen of gebruik 

‘<’ en ‘>’ links en rechts om gemakkelijk door alle beschikbare adressen te bladeren. 

 

Met de modusknop kunt u schakelen tussen de B-A-differentiaalmodus, de afzonderlijke A- of B-lijn en een 

gelijktijdige weergave van de A- en B-lijn. Dit is handig als u een kabelbreuk, kortsluiting met afscherming of 

een slechte aansluiting van een van de draden moet oplossen. 

 

Met de knop ‘Type beeld’ kunt u de laatst, laagst (minimum) of hoogst (maximum) gemeten waarde zien. Deze 

waarden worden vanaf het begin van de meting in het geheugen opgeslagen. Door de Mercury langere tijd te 

laten draaien, krijgt u een goede indicatie van het laagste/slechtste oscilloscoopsignaal. 

Er is ook een beeld voor fouten; dit toont het laatst gedetecteerde corrupte frame. Dit werkt alleen als de 

modus ten tijde van de fout op ‘Fout’ is ingesteld. Er kunnen dus geen foute signalen op de achtergrond 

worden gedetecteerd. 

 

Boven het oscilloscoopbeeld staat een digitale weergave van het gemeten signaal. Dit kan helpen bij het 

vaststellen of er sprake is van problemen met het signaal. 

 

Onder het oscilloscoopbeeld bevindt zich een tijdlijn die kan worden gebruikt om binnen het beeld naar links 

en rechts te schuiven. Gebruik twee vingers om te ‘knijpen’ op de oscilloscooplijn; u zoomt dan in of uit. 

Verplaats de tijdlijn met één vinger om te schuiven. 

 

In de rechterbovenhoek bevindt zich een knop ‘Bevriezen’ waarmee het scherm kan worden gestopt, zodat u 

een specifiek signaal kunt analyseren. 

 

Afbeelding 26 – Normaal oscilloscoopbeeld van apparaat 10 



 

Staafdiagram 

Het staafdiagram geeft de gemiddelde signaalsterkte voor alle beschikbare apparaten weer. Dit is een nuttig 

hulpmiddel om een indruk te krijgen van de algehele signaalkwaliteit van het netwerk. 

 

De gemiddelde amplitude moet circa 5 V zijn. Als er problemen met een bus zijn, zal het staafdiagram 

verschillende spanningsniveaus weergeven. Ook verandert de kleur van de staven. 

 

Elke staaf heeft een ‘min.’- en ‘max.’-niveau; deze zijn te herkennen aan de blauwe lijnen op de staven. Ze 

geven de hoogst en laagst gemeten amplituden weer, die overeenkomen met de minimum- en 

maximumniveaus in de oscilloscoopbeelden. 

 

Afbeelding 27 - Goede niveaus in het staafdiagram 

Afbeelding 28 - Inactieve en lage staven 



 

 

Als een station gedurende de gedefinieerde time-out (5 seconden) niet actief is, zal de staaf voor dat station 

grijs kleuren om aan te geven dat er sprake is van inactiviteit. Dit kan ook gebeuren als het signaal van dit 

station zo slecht is dat Mercury het bericht niet kan decoderen.  

 

De staven kleuren oranje als de gemeten amplitude tussen 2,5 V en 3 V ligt. Onder 2,5 V kleuren de staven 

rood. De drempelwaarden kunnen worden gewijzigd in de instellingen. 

Berichten 

Met de functie voor registratie van berichten kunt u de daadwerkelijke gegevens registreren die via de bus 

worden verzonden. 

Druk gewoon op ‘Registreren’. Er zullen dan 20000 berichten worden geregistreerd, waarna de opname stopt. 

U kunt ook op ‘Stoppen’ drukken voordat de 20000 berichten zijn geregistreerd. 

 

De kolommen hebben de volgende betekenis: 

 

 
Kolom 
 

 
Beschrijving 

 
Eenheden 

Nr.  De koptitel ‘Nr.’ geeft het regelnummer in de respectievelijke 

weergave weer. Dit regelnummer is onafhankelijk van 

instellingen, filters, enz. 

 

Opgelet De koptitel ‘Opgelet’ bevat meer informatie over het bericht of 

de mogelijke reden voor een storing of fout in het opgenomen 

bericht. (Berichten met een ‘Opgelet’-boodschap zijn voorzien 

van een pictogram met een rood kruis.) 

 

Inactiviteit ‘Inactiviteit’ betreft de inactiviteit tussen 2 berichten. De 

waarde verwijst naar de tijd die is verstreken tussen het einde 

van het vorige bericht en de start van het huidige bericht. Als 

het huidige bericht een antwoord is, wordt het ‘slave Tsdr’ 

(responstijd van hulpknooppunt) genoemd. 

Bittijd 

Deltatijd Dit is de tijd van de eerste startbit van het vorige bericht tot de 

eerste startbit van het huidige bericht.  

Bittijd 

Adres De kolom ‘Adres’ geeft de bron en bestemming van het bericht 

op.  

Decimaal 



 

 
Kolom 
 

 
Beschrijving 

 
Eenheden 

Aanvragen: Bron -> Bestemming 

Reacties: Bestemming <- Bron 

Een ACK-bericht bevat geen adressen. Daarom zal dit veld leeg 

zijn. 

Berichttype De kolom ‘Berichttype’ specificeert de DP-, DP-V1- en DP-V2-

berichten op een hoger niveau. 

 

Service De kolom ‘Service’ geeft het servicetype van een bericht op. De 

informatie wordt, indien beschikbaar, uit de FC-byte gehaald 

(geldt alleen voor SD1-, SD2- of SD3-berichten). 

 

Type De kolom ‘Type’ geeft weer of het bericht een aanvraag of 

reactie betreft. 

• Aanvraag 

• Reactie 

Frame ‘Frame’ geeft het frametype van het bericht op. • SD1 
• SD2 

• SD3 

• SD4 

• ACK 

FC ‘Frame Control’-byte van het bericht.  Hex 
 

Tijdstempel De tijdstempel wordt berekend op basis van een beginmoment 

dat de gebruiker heeft gedefinieerd. Volgende berichten 

voegen een delta-bittijd toe aan dit begin. Dit betekent dat de 

tijdstempel intern uit 2 delen bestaat: de tijd/datum en de 

verstreken delta-bittijden. 

 

SAP's De kolom ‘SAP's’ geeft de bron- en doel-SAP van het bericht op.  

Aanvragen: Bron-SAP -> Doel-SAP 

Reacties: Doel-SAP <- Bron-SAP 

Decimaal 

Lengte De kolom ‘Lengte’ geeft de lengte van de gebruikersgegevens in 

een bericht op (geldt alleen voor SD2- en SD3-berichten en 

bevat geen SAP's). 

Decimaal 
 

Gegevens De kolom ‘Gegevens’ bevat de GEBRUIKERSGEGEVENS of 

uitvoer en invoer van berichten. 

Hex 

Station Modelnaam van het apparaat. Kan alleen worden weergegeven 

als het ident-nummer werd geregistreerd en de GSD bekend is 

(alinea 0). 

 

GSD beheren 

Mercury is voorzien van een GSD-bibliotheek met alle relevante informatie van PROFIBUS-hulpknooppunten, 

zoals mogelijkheden van het apparaat en de apparaatnaam, fabrikant, versie, diagnostische informatie en 

mogelijke configuraties. Deze informatie wordt in andere delen van de Mercury gebruikt. 

 



 

Druk op de knop ‘Uploaden’ om een map met GSD-bestanden te selecteren.  

 
Afbeelding 29 – Klik op ‘Bladeren’ om een map met GSD-bestanden te selecteren. 

 

Klik vervolgens op ‘Uploaden’ om alle geselecteerde GSD-bestanden naar de Mercury te kopiëren. Dit kan, 

afhankelijk van het aantal bestanden, even duren. De Mercury maakt automatisch een bibliotheek van alle 

GSD-bestanden. 

 

De GSD-bestanden worden vervolgens gesorteerd op naam van de fabrikant en de informatie in de GSD's is 

beschikbaar in de andere functies van Mercury. 
 

16. Instellingen 

De meeste instellingen van Osiris kunnen handmatig worden gewijzigd door de ‘Setup Wizard’ te gebruiken. 

Klik op het dashboard op ‘Settings’ of gebruik het ‘Menu’ om naar de 'Settings' te gaan.  

Algemeen 

 

Het menu ‘About’ bevat het volgende:   

• De huidige versie 



 

• Fabrieksreset (zie Error! Reference source not found.). 

• Licenties: een overzicht van de huidige licenties voor specifieke functionaliteiten. Zie 16.1.8 en 

16.1.9. 
• Licenties van derden: een overzicht van open source licenties van derden. 

Gebruiker 

Met het menu ‘User’ kunnen beheerders nieuwe wachtwoorden toewijzen aan de standaardgebruikers 

(beheerder, netwerkengineer, engineer, operator). Voordat een nieuw wachtwoord wordt toegekent, moet de 

beheerder eerst het huidige wachtwoord invoeren en vervolgens het nieuwe wachtwoord en deze bevestigen. 

Meer informatie is te vinden in paragraaf  0. 

  



 

Datum en tijd 

Met het selectieveld ‘Timezone’ kunt u de gewenste tijdzone selecteren. 

 

Met de Atlas zal Osiris proberen om verbinding te maken met één van de gegeven NTP-servers die 

internetverbinding vereisen. Als u (een) lokale NTP-server(s) heeft, dan kunt u de standaardservers verwijderen 

en vervangen. 

Als u geen automatische tijd wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen en handmatig de tijd instellen. 

 

Opmerking: Met de Mercury en Osiris als software wordt de tijd van Windows gebruikt. Door de tijd in 

Windows aan te passen, verandert de tijd in Osiris vanzelf mee.  

Updates 

Nieuwe firmware kan worden gedownload van de Procentec website en worden geüpload in het menu 

‘Updates’. Meer instructies over het bijwerken van de firmware vindt u in hoofdstuk  17. 

 

Over 

Het menu ‘About’ bevat het volgende: 

• De huidige versie 
• Fabrieksreset (zie Error! Reference source not found.) 

• Licenties: een overzicht van de huidige licenties voor specifieke functies. Zie 0en 0 
• Licenties van derden: een lijst met open source licenties van derden. 

Licentiebeheer 

De functionaliteiten in Osiris zijn gebaseerd op licenties. Er is een License Manager beschikbaar om te zien 

welke functies zijn ingeschakeld of om een nieuwe licentie te uploaden. De License Manager is te vinden via de 

knop 'Atlas/Mercury licenses' in de 'Settings' van het menu onder 'About'. Voor admins is deze is ook te vinden 

in de blauwe balk boven in het scherm. Hier is een sleutel te zien die de License Manager opent. 

https://www.procentec.com/


 

 

 

Met de knop 'Upload' kan er een nieuw licentiebestand 

geselecteerd worden (zie ook 16.1.9). Tijdens het uploaden 

van een nieuwe licentie, wordt het bestand gecontroleerd. 

Als het bestand niet geldig is, wordt de oude licentie 

hersteld - er wordt dan een foutmelding weergegeven. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw licentiebestand uploaden 

Voordat u een nieuwe licentie upload, moet u er eerst voor zorgen dat u deze ontvangt. Neem hiervoor contact 
op met uw lokale distributeur waar u het apparaat heeft gekocht en houd uw serienummer gereed. Het 
serienummer van de Atlas is te vinden aan de zijkant van het apparaat, of controleer de 'Device name' in de 
‘Settings’ onder het tabblad ‘General’. 
 
Het serienummer van de Mercury en Osiris als software zijn gebaseerd op twee sleutels: het serienummer van 
de licentie en het licentie ticketnummer (beide zijn te vinden aan de bovenkant van het Osiris control venster). 
 

• Open de ‘License manager’, dit kan op twee manieren: 
o Dubbelklik of sleep de bovenste donkerblauwe balk naar beneden. 

Klik vervolgens op het sleutelpictogram aan de rechterkant. 
 
o Ga vanuit de pagina ‘Settings’ naar het menu 'About'. 

Klik vervolgens op de knop 'Osiris licenses'. 
 



 

 

• Klik op de knop 'Upload' 
• Klik op de map pictogram 

• Open uw nieuwe licentiebestand 
• Klik op de knop 'Upload' 

• Wanneer u op de knop ‘Upload’ klikt, controleert het 
systeem of uw licentie geldig is. Als deze controle 
mislukt, zorg er dan voor dat u de licentie uploadt naar 
het juiste apparaat (controleer het serienummer). Als 
dit blijft mislukken, neem dan contact op met 
Procentec 

• Wanneer de juiste licentie is geüpload, wordt u 

automatisch uitgelogd. Nadat u zich opnieuw heeft 
inlogd, is de licentie geactiveerd. 
 

In de ‘Licentie manager’ kunt u nu controleren welke nieuwe 
functies zijn ingeschakeld. 

 

Netwerk: interface voor kantoor (alleen Atlas) en fabriek 

De fabrieks en kantoor interface kan handmatig of automatisch worden geconfigureerd met DHCP. 

 

Indien u de interface handmatig configureert en u gebruik wilt maken van automatische tijd (via internet), 

moet u de Gateway en DNS-servers invoeren. Zorg ervoor dat u slechts één gateway invoert; gebruik gateways 

nooit in beide interfaces. 

 

Als u een Mercury of PC-licentie gebruikt, is de 'Office' interface niet beschikbaar. 

 

 

 



 

Belangrijke opmerking: zorg ervoor dat de Kantoor- en Fabrieksinterface op verschillende IP-bereiken zijn 

ingesteld. Als beide interfaces in hetzelfde IP-bereik zijn geconfigureerd, dan zal Atlas niet goed werken. 

Het is ook vereist om slechts één gatewayset te hebben. Dit kan in de Office-interface of in de Factory-interface 

zijn, maar niet in beide. 

 

Licentie-update op Atlas2 en Atlas2 Plus 

Er zijn 3 opties voor het updaten van een licentie op Atlas2 en 2+.  

Open de licentiemanager: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Controleren op updates: kan gebruikt worden als het apparaat is verbonden met internet en er al een 

licentie is geïnstalleerd. 

• Ticket invoeren: kan worden gebruikt als het apparaat is verbonden met internet en de gebruiker een 

ticketnummer van Procentec heeft. 

• Bestandsoverdracht: kan worden gebruikt als het apparaat niet is verbonden met internet (zie 

onderstaande instructies) 
 

Voor de offline bestandsoverdracht: 

 

 

 

• Download het aanvraagbestand van de 
licentiepagina "Request License". Er wordt een licentie-
aanvraagbestand naar uw computer gedownload. 

• Open in uw e-mail de link die Procentec u heeft 
toegestuurd. Deze is samen met de bestelling geleverd 
(een e-mail of gedrukte link, vergelijkbaar met deze: 

http://lc.codemeter.com/86969/depot/get.php?id=FGU31-Z3DNN-06KLX-1QC5B 
• Klik op de geopende Wibu-pagina op 'Auto Update' en vervolgens op "Request License". 



 

• Kies het gedownloade Atlas2-licentiebestand op de WIBU-webpagina en klik op 'Check License 
Update'. WIBU maakt nu een nieuw licentie-updatebestand aan, dat naar uw computer wordt 
gedownload. 

• Upload in de Atlas-webserver het licentiebestand, door op ‘File Transfer’ te klikken en dan ‘Upload 
License file’ te kiezen. Daar kunt u het Wibu-bestand selecteren en uploaden naar Atlas. 

Netwerk Monitoring 

In dit menu kunt u maximaal tien IP-adres reeksen instellen of specificeren van de apparaten welke u wilt 
scannen. Elk scangebied moet een naam krijgen. De volgorde van de scangebieden is niet relevant. 

 

Als er veel ruimte tussen de apparaten op uw netwerk is, is het raadzaam om een groot scangebied te scheiden 

in meerdere kleinere gebieden. Dit zal het scanproces versnellen.  

 

 

‘Network Monitoring’ wordt uitgevoerd op de fabrieks netwerk interface, dus het is belangrijk dat het 

scangebied door Osiris bereikbaar is via de ‘Factory Interface’. Zorg dat uw scanbereik binnen het subnet van 

de fabrieks interface valt. 

Als uw IP/subnet configuratie niet correct is voor de opgegeven scanbereiken, verschijnt er een pop-up van een 

melding. 

 

U kunt een scangebied verwijderen of bewerken door er eerst op te klikken en vervolgens ‘Delete’ of ‘Edit’ te 

selecteren. 

 

Apparaten die zich niet binnen het scangebied bevinden, zullen ook niet verschijnen in de ‘Device list’, 

‘Topology’, ‘Commisionig Wizard’ en ‘EtherTAP’. 

Door 'Exclude PROFINET devices‘ in te schakelen, zullen de PROFINET apparaten die reageren op DCP wel 

verschijnen, zelfs wanneer ze zich buiten het scangebied bevinden. 

 

SNMP Community Strings 

De ‘SNMP Community Strings’ is vergelijkbaar met een gebruikersnaam of wachtwoord waarmee toegang tot 

de statistieken van een switch of apparaat mogelijk is. Als de juiste Community String is opgegeven, reageert 

het apparaat met de gevraagde informatie. Als de Community String onjuist is, verwijdert het apparaat het 

verzoek en reageert het niet. Dit resulteert in ontbrekende informatie en een verkeerde topologie, waarbij 

apparaten zijn gecentreerd rond een  pictogram. 

 



 

Als de Community String in de switch(es) niet is ingesteld op 'public', kunt u deze hier wijzigen in een andere 

Community String. 

 

 

 

 

SNMP-configuratie 

16.1.1.1 SNMP-versie 

U kunt de versie kiezen voor het ophalen van SNMP-gegevens. De volgende versies worden ondersteund: 

• SNMPv1 

• SNMPv2c 

• SNMPv3 
 
Voor SNMPv1 hoeft u zich niet aan te melden; de versie biedt geen versleuteling of beveiliging. Dit is geschikt 
voor de meeste toepassingen; 
SNMPv2c ondersteunt meer waarden, doordat er een 64-bits counter kan worden gebruikt; 
SNMPv3 heeft een functie voor aanmelden en versleuteling, waarbij u de volgende beveiligingsniveaus kunt 
kiezen: 
 

• Geen verificatie vereist, geen persoonlijke sleutel vereist 

o Er is alleen een gebruikersnaam nodig om u aan te melden; 

• Verificatie vereist, geen persoonlijke sleutel vereist 
o U hebt een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om SNMPv3 te kunnen gebruiken. MD5- en 

SHA-autorisatiealgoritmen worden ondersteund; 

• Verificatie en persoonlijke sleutel vereist 
o U hebt een gebruikersnaam, een wachtwoord en een persoonlijke sleutel nodig om SNMPv3 te 

kunnen gebruiken. MD5- en SHA-autorisatiealgoritmen worden ondersteund. 
 
Het verificatiewachtwoord en de persoonlijke sleutel moeten overeenkomen met de gegevens die in de SNMP-
hosts (zoals switches of firewalls) zijn ingevoerd. 
 

  



 

SNMP Community strings 

De SNMP community strings is vergelijkbaar met een gebruikersnaam of wachtwoord en biedt toegang tot de 

statistieken van een switch of apparaat. Door het opgeven van de correcte communitie string, reageert het 

apparaat op de opgevraagde informatie. Wanneer dit niet het geval is, zal het apparaat de aanvraag afkeuren 

en niet reageren. Dit leidt tot ontbrekende informatie en een verkeerdere topologie en zal worden aangeduid 

met een  -pictogram. 

 

 

 

Als de communitie string van de switches niet ‘openbaar’ is, kunt u deze wijzigen . 

 



 

Atlas2 Plus en Atlas2 kunnen worden bijgewerkt via de webserver, zoals beschreven in 15.4, maar kunnen ook 
een update ontvangen via USB. Kopieer het nieuwe firmwarebestand met de extensie .upd naar de root van 
een USB-station en plaats het USB-station in een van de twee beschikbare USB-poorten van Atlas2.  

EtherCAT-configuratie 

Als u een EtherCat-licentie  heeft geïnstalleerd, kunt u hier de configuratie instellen. 

Klik op ‘Toevoegen’ om het IP-adres van een nieuw EtherCat-master in te voeren.  

 

• Naam: Deze naam zal worden gebruikt op de EtherCat-pagina om informatie over de master weer te geven. 

• Controller IP-adres: Het IP-adres van de LAN-netwerkaansluiting van de 

controller  

• Gebruiken als gateway: Wanneer u TwinCat-controllers gebruikt, moet deze 

optie worden uitgeschakeld. 

• Master IP-adres: Het IP-adres van de Mailbox-gateway van de  EtherCat-

master 

 

Druk op ‘Toepassen’.  
  



 

Andere connectiviteit 

E-mail 

Osiris geeft u de optie om per e-mail notificaties te ontvangen over wijzigingen in de volgende eigenschappen 

van uw netwerk en/of apparaten (dit is configureerbaar op het tabblad ‘Alarm configuration’, zie 0 

• Apparaten die traag reageren 
• Apparaten die verloren zijn gegaan 

• Apparaten met in/uit errors 
• Apparaten met in/uit discards 
• Apparaten die ping pakketten hebben verloren. 

 

De pagina ‘Email’, geeft u de mogelijkheid om een SMTPS-server (beveiligd) of SMTP-server (niet-beveiligd), 

inloggegevens en een lijst met ontvangers (welke worden gebruikt voor de levering van de waarschuwingen) te 

specificeren. De interval is het minimum aantal minuten tussen twee e-mailwaarschuwingen. 

  

Voordat u uw instellingen opslaat, wordt u geadviseerd deze eerst te testen door ‘Send test email’ te 

selecteren. Alle ontvangers ontvangen deze test e-mail. 

Google Gmail-account 

Gebruik de instellingen zoals in de afbeelding hierboven voor Gmail-accounts. Ga vervolgens naar uw Google-

account om de Atlas toe te staan e-mails te verzenden (dit is standaard uitgeschakeld in Gmail en moet 

expliciet zijn ingeschakeld). Zoek in uw account naar 'Allow less secure apps' en schakel deze functie in. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais (alleen Atlas) 

Een uniek kenmerk van de Atlas is de ‘Alarm Relay’ (aangeduid als RL aan de voorzijde van de behuizing). Het 

gedrag kan worden aangepast op het tabblad ‘Alarm configuration’ van de ‘Settings’, zie 0. De relais schakelt 

van AAN (standaard is deze verbonden) naar UIT na een van de geselecteede alarmen. Het schakelt AAN 

wanneer één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: 

 

• Ping pakketten reageren met een waarschuwing of fout 

• Ping pakket verloren gedetecteerd 

• Verloren apparaat gedetecteerd 

• In/uit errors gedetecteerd 

• In/uit discards gedetecteerd 

• Alarmen of verbroken verbindingen (PROFINET of Ethernet/IP) 

• Max. Jitter bereikt (PROFINET en Ethernet/IP) 
• Verloren pakketten gedetecteerd (PROFINET en Ethernet/IP) 

 

Wanneer het relais is geactiveerd door een gebeurtenis, kunt u 

deze eenvoudig uitschakelen in het menu ‘Measuring’ (pictogram 

rond draaien in de pictogrambalk), door op 'Reset relay' te klikken. 
  



 

Alarm configuratie 

Met het tabblad ‘Alarm configuration’ kunt u waarschuwingen, fouten, meldingen, verkeerslichten, e-mails (en 

het relais, alleen voor Atlas) op een overzichtelijke manier configureren. Alle items kunnen worden 

ingeschakeld of uitgeschakeld en limieten kunnen worden gewijzigd om het gewenste niveau van alarmen aan 

te passen. 

 

Als u een regel wilt wijzigen, selecteert u deze en klikt u op de knop ‘Edit’ onder in het venster. 

In het onderstaande voorbeeld zijn de verloren ping pakket alarmen allemaal uitgeschakeld: 

 

 

  

 

Gebruik de schuifknoppen om de alarmen in of uit te schakelen. 

 

De Atlas heeft een extra schuifknop voor elke gebeurtenis om het 

relais alarm uit te schakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Systeem (alleen Atlas) 

 

 

 

Opmerking: dit tabblad is alleen beschikbaar in Atlas. 

 

Op het tabblad ‘System’ kunt u de USB-poorten 

uitschakelen om veiligheidsredenen of naleving van 

het bedrijfsbeleid. 

16.2 Netwerk – interface voor Kantoor 

(alleen Atlas) & fabriek 

 

De Fabrieks- en Kantoorinterface kunnen handmatig of automatisch via DHCP geconfigureerd worden. Mercury 

beschikt niet over een Kantoorinterface. 

 

Indien de interface handmatig geconfigureerd wordt en men gebruik wil maken van automatische tijd (via het 

internet), dan moeten de Gateway en DNS servers ingevoerd worden. Zorg ervoor slechts één Gateway in te 

voeren; gebruik geen gateways in beide interfaces. 

 

Waarschuwing: zorg ervoor dat de Kantoor- en Fabrieksinterface zijn ingesteld op verschillende IP-bereiken. 

Als beide interfaces in hetzelfde IP-bereik zijn geconfigureerd, zal Atlas niet goed werken. 

Ook is het vereist dat er slechts één gateway is ingesteld. Dit kan in een van beide interfaces zijn. 

Indien er gebruik gemaakt wordt van een Mercury of PC-licentie, is de Kantoorinterface niet beschikbaar. 

Netwerk Monitoring 

In dit menu kunnen maximaal tien IP-adresreeksen worden opgegeven van devices die moeten worden 

gescand. Elk scangebied moet een naam krijgen. De volgorde van de scangebieden is niet van belang. 

 

Als er grote afstanden tussen devices in het netwerk zijn, is het raadzaam om een groot scangebied te scheiden 

in meerdere kleinere gebieden. Dit zal het scanproces versnellen. 



 

 

'Netwerk Monitoring' wordt uitgevoerd op de Fabrieksnetwerk interface, dus is het belangrijk dat het 

scangebied bereikbaar is voor Osiris via de Fabrieksinterface. Zorg er daarom voor dat het scangebied binnen 

het subnet van de Fabrieksinterface valt. 

Indien de IP-/subnet configuratie niet correct is voor de gespecificeerde scangebieden, zal er een pop-up 

notificatie verschijnen. 

 

Het scangebied kan worden verwijderd of bewerkt door er eerst op te klikken en vervolgens op 'Delete' of 'Edit' 

te klikken. 

 

Devices die niet binnen het scanbereik vallen, kunnen worden uitgesloten van weergave in de Device list, 

Topology, Commissioning Wizard en EtherTAP door de 'Exclude PROFINET Devices' slider in te schakelen. Deze 

devices zijn doorgaans PROFINET devices die reageren op DCP-uitzendingen, ook als ze buiten het scangebied 

liggen. 

 

Netwerk Snapshot 

Osiris biedt de mogelijkheid om een snapshot te maken van het gemonitorde netwerk, en vervolgens een 

melding te ontvangen als er iets wijzigt. Dit maakt het mogelijk om de monitoring van een netwerk te 

verbeteren en in te grijpen bij plotselinge en potentieel kritische veranderingen. 

 
Een Netwerk Snapshot kan gemaakt en verwijderd worden. Dit snapshot bevat een nulmeting van het actief 
gemonitorde Ethernet netwerk. 
 

De afwijkingen in het netwerk worden gerapporteerd in verschillende outputs, zoals Notificaties, Verkeerslicht 

en E-mail. Deze outputs zijn configureerbaar in de Alarm configuratie tab onder 'Settings' (zie 16.4). 

 

 

 

 

Figuur 34 - De eigenschappen die worden opgeslagen in een Netwerk Snapshot. De waarschuwingen kunnen 

worden aangepast. 



 

Een Netwerk Snapshot geeft de volgende details weer: 

• Datum: toont de datum en tijd waarop het snapshot is gemaakt. 

• Aantal devices: toont het aantal devices in het netwerk op het moment dat het snapshot werd gemaakt. 

• Scanbereik: toont een of meerdere scangebieden die in Osiris zijn ingesteld toen het snapshot werd 
gemaakt (zie 16.2.1). 

Er is slechts één Netwerk Snapshot beschikbaar. 

Het is mogelijk om een Netwerk Snapshot te creëren en te verwijderen. 

Het maken van een nieuw snapshot zal een bestaand snapshot vervangen. 

Een Netwerk Snapshot kan alleen gemaakt worden als de meting loopt. 

Een Netwerk Snapshot kan alleen gemaakt worden nadat het netwerk volledig gescand is. Afhankelijk van de 

grootte van het netwerk kan dit enige tĳd duren. 

Maak een nieuw snapshot na het wijzigen van een scanbereik om ‘Network Compare’ waarschuwingen te 

voorkomen. 

 

 

  



 

17. De firmware bijwerken 

Osiris, de toepassing die op Atlas/Mercury draait, zal regelmatig door PROCENTEC worden bijgewerkt. Een 

update kan nieuwe waardevolle functies toevoegen voor gebruikers, problemen oplossen of updates voor het 

onderliggende besturingssysteem bevatten. 

 

Als een update beschikbaar is, zal deze worden aangekondigd op de website van PROCENTEC en in onze 

nieuwsbrief. PROCENTEC zal informatie over de update verstrekken en aangeven of de update een ‘kritieke 

update’ is. 

 

Werk uw Atlas/Mercury bij naar de meest recente versie voordat u een fout rapporteert. Controleer of het 

probleem blijft bestaan. 

 

Voordat u het updateproces start, is het belangrijk om de huidige versie te controleren en te zien of deze kan 

worden bijgewerkt. 

 

WAARSCHUWING: HET IS BELANGRIJK OM DE UPDATEPROCEDURE STAP VOOR STAP TE VOLGEN. EEN 

VERKEERDE UPDATEPROCEDURE KAN ERTOE LEIDEN DAT HET APPARAAT NIET FUNCTIONEERT. 

 

Beheerders kunnen de firmware bijwerken door deze te uploaden via het tabblad ‘Updates’ in de instellingen. 

Het proces voor het bijwerken van de firmware wordt in de volgende stappen uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uw huidige versie vinden 

Ga naar het aanmeldscherm om de huidige versie van Osiris te vinden: 

 
U ziet aan de onderkant van het scherm de naam ‘PROCENTEC’. Daaronder vindt u het nummer van de huidige 

versie. U kunt het vierde getal negeren. 

Een update uitvoeren 

Volg voor Atlas-versies na versie 1.0.32 de instructies in de alinea Atlas bijwerken (na versie 1.0.32). 
Volg voor Mercury de instructies in de alinea Mercury bijwerken. 

Volg voor Atlas-versies die ouder zijn dan versie 1.0.32 de instructies in de alinea Atlas-versie 1.0.32 bijwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atlas bijwerken (na versie 1.0.32) 

Bijwerken via de webinterface: 

1. Meld u aan bij Osiris met het beheerdersaccount (alleen beheerders kunnen de firmware bijwerken); 

 

2. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Updates’; 

 
3. Selecteer het .upd-updatebestand. 

Updates voor Atlas en Mercury hebben verschillende .upd-bestanden. Gebruik het specifieke 

updatebestand voor Atlas; 

 

4. Druk op ‘Uploaden’; 

 



 

5. Wacht totdat het bestand is geüpload. Dit duurt meestal zo'n 10 minuten. Probeer het opnieuw als 

het bestand na een uur nog steeds wordt geladen; 

 

6. Als de update is geladen, zal er een groen bericht worden weergegeven. Druk op 'Oké'; 

 

7. Op de systeemklok zal een knop worden weergegeven om het systeem opnieuw te starten. Klik op 

‘Opnieuw starten om bij te werken’ en klik in het pop-upvenster op ‘Ja’; 

 
8. Wacht totdat Osiris weer online is! Het gehele besturingssysteem en de software zullen worden 

bijgewerkt. Dit kan tot een uur duren. SCHAKEL DE ATLAS NIET UIT. ALS U HET APPARAAT 

UITSCHAKELT, ZULLEN DE UPDATE EN DE ATLAS WORDEN BESCHADIGD; 

 



 

9. Nadat de update is uitgevoerd, ziet u het aanmeldscherm. Meld u aan en ga naar de instellingen. U 

moet nu de nieuwste versie zien. Probeer de pagina te vernieuwen als nog steeds de oude versie 

wordt weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw Atlas is nu bijgewerkt. Geniet van de nieuwe functies! 

 

 

  



 

Mercury bijwerken 

Voor deze versies van Mercury wordt de firmware bijgewerkt via de software. 

 

NB: Het is belangrijk om de toepassing OsirisControl bij te werken voordat u Osiris bijwerkt. 

 
1. Download de meest recente firmware voor Mercury via de website van PROCENTEC. 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/ 

NB: Het updatebestand voor de firmware van Mercury is een ander bestand dan het bestand voor 

Atlas; 
2. Sluit de Mercury aan op de voeding en schakel het apparaat in; 

3. Zorg dat de batterij helemaal is opgeladen en dat de slaapstand in Windows helemaal is uitgeschakeld. 

Als Windows tijdens de update wordt uitgeschakeld of naar de slaapstand overschakelt, kan dit 

gevolgen hebben voor het apparaat; 

4. Controleer of er geen Windows-update in behandeling is. NB: Als er Windows-updates in 

behandeling zijn, kan Osiris mogelijk niet worden gestart; 

5. Open het installatieprogramma voor OsirisControl. Er zal een nieuwe versie van OsirisControl op de 

Mercury worden geïnstalleerd; 

 

  

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/


 

 

6. Open OsirisControl. Als het goed is, ziet u dat in de linkerbovenhoek minimaal V1.05 wordt 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk op 'Opnieuw proberen’ en wacht opnieuw als er een time-outfout optreedt; 

 

7. Meld u aan bij Osiris met het beheerdersaccount (alleen de beheerder kan de firmware bijwerken); 

  



 

 

8. Ga naar ‘Ethernetmeting’ > ‘Instellingen’ > ‘Updates’; 

 

9. Selecteer het .upd-updatebestand. 

 

10. Druk op ‘Uploaden’; 

 

11. Wacht totdat het bestand is geüpload. Dit duurt meestal zo'n 10 minuten. Probeer het opnieuw als 

het bestand na een uur nog steeds wordt geladen; 

 
 

 

 

 



 

12. Als de update is geladen, zal er een groen bericht worden weergegeven. Druk op 'Oké'; 

 

13. Op de systeemklok zal een knop worden weergegeven om het systeem opnieuw te starten. Klik op 

‘Opnieuw starten om bij te werken’ en klik in het pop-upvenster op ‘Ja’; 

 

14. Wacht totdat Osiris weer online is. Het gehele besturingssysteem en de software zullen worden 

bijgewerkt. Dit kan tot een uur duren. STOP OSIRIS NIET EN SCHAKEL WINDOWS NIET UIT: hierdoor 

zal de update worden beschadigd; 



 

 

15. Nadat de update is uitgevoerd, ziet u het aanmeldscherm. Meld u aan en ga naar de instellingen. U 

moet nu de nieuwste versie zien. Probeer de pagina te vernieuwen als nog steeds de oude versie 

wordt weergegeven.  

 

 

 

Uw Mercury is nu bijgewerkt. Geniet van de nieuwe functies! 

Atlas-versie 1.0.32 bijwerken  

Op deze versie van Atlas kan de firmware alleen worden bijgewerkt via een USB-stick. Het proces voor het 

bijwerken van de firmware wordt in de volgende stappen uitgelegd: 

 

1. Download de meest recente firmware voor Atlas via de website van PROCENTEC. 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/ 

 

2. Kopieer het gedownloade firmwarepakket naar een USB-stick. 

NB: Zorg dat de USB-stick is geformatteerd overeenkomstig het FAT-bestandssysteem; 

 

3. Steek de USB-stick in een USB-poort van de Atlas; 

 

4. Wacht minimaal 20 seconden en verwijder daarna de USB-stick; 

 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/


 

5. Wacht 10 seconden en steek de USB-stick daarna opnieuw in de USB-poort die in stap 3 werd 

gebruikt; 

 

6. Wacht 3 minuten en verwijder daarna de USB-stick; 

 

7. Meld u aan als beheerder, dubbelklik op de balk aan de bovenkant en druk vervolgens op de knop 

‘Opnieuw opstarten’; 

 

8. Wacht nu tot het rood-groen-gele ledlampje gaat branden. 

!!! HET DUURT ±60 MINUTEN OM HET UPDATEPROCES TE VOLTOOIEN. SCHAKEL DE VOEDING NIET 

UIT TIJDENS HET UPDATEPROCES!!! 

 

9. Controleer het versienummer opnieuw.  

NB: Voor versie 1.0.35 zal versienummer 1.0.34.417 worden weergegeven. 

Atlas2 Plus en Atlas2 updaten via USB 

De Atlas2 Plus en Atlas2 kunnen geüpdatet worden via de webserver, zoals beschreven in Error! Reference 

source not found., maar ook een update ontvangen via USB.  

Ga voor updaten via USB als volgt te werk: 

 Download de nieuwste firmware voor Atlas van de PROCENTEC-website, 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/  

 Kopieer het nieuwe firmwarebestand met de extensie .upd naar de root van een USB-drive en steek de 

drive in een van de twee beschikbare USB-poorten van het apparaat. 

 Zet het apparaat uit en weer aan om de update te starten. 

 De LED op het apparaat wordt blauw en het scherm toont de updatepakketten die worden geïnstalleerd. 

 Is de update voltooid, dan wordt de LED groen (succesvol) of rood (mislukt). Bij een storing blijft de oude 

softwareversie op het systeem staan. 

 Verwijder de USB drive. Nadat de schijf is verwijderd, start Osiris opnieuw op. 
  
Opmerking over het downgraden van de firmware op Atlas2 Plus-apparaten:  
Na het downgraden van Osiris, is een fabrieksreset vereist en gaan alle instellingen verloren. Dit geldt niet voor 
het upgraden van firmware; alle instellingen blijven hetzelfde. 

Het updaten van Atlas2 Plus & Atlas2 

Atlas2 Plus en Atlas2 kunnen via de webserver worden geüpdatet zoals beschreven in 17.4, maar kunnen ook 

een update via USB verkrijgen. Kopieer het nieuwe firmwarebestand met extensie.upd naar de root van een 

USB-stick en plaats deze in een van de twee beschikbare USB-poorten van de unit. 

 

 

Let op bij het downgraden van firmware op de Atlas2 Plus en Atlas2: 
 
Na het downgraden van de Osiris-software in de unit, is een fabrieksreset vereist. 
 
Dit is alleen nodig bij het downgraden, niet bij het upgraden. 
 

https://procentec.nl/service-support/software-firmware/


 

18. De fabrieksinstellingen van Osiris opnieuw instellen 

Als Osiris om enige reden niet meer bereikbaar is, kunt u de fabrieksinstellingen 

van het apparaat opnieuw instellen.  

 

Waarschuwing: Hiermee zullen alle instellingen opnieuw worden ingesteld, alle 

meetgegevens worden gewist en de oorspronkelijke IP-adressen voor beide 

netwerkaansluitingen worden hersteld (fabriek: 192.168.0.10; kantoor: 

192.168.1.10) 

Op Atlas 

De voorkant van de Atlas bevat een knop om instellingen opnieuw in te stellen 

(zie afbeelding 30). U kunt een klein voorwerp, zoals een ongevouwen paperclip, 

gebruiken om bij de knop in de kleine opening aan de voorkant te komen. Houd 

deze 10 seconden ingedrukt terwijl het apparaat actief is. Druk NIET te hard; er is 

weinig druk nodig voor de knop. Het apparaat zal na 10 seconden de fabrieksinstellingen opnieuw instellen. Dit 

duurt ongeveer 2 minuten.  

 

Nadat de fabrieksinstellingen opnieuw zijn ingesteld, zal het apparaat opnieuw opstarten. Daarna is het weer 

bereikbaar op de standaard IP-adressen. U moet de configuratiewizard uitvoeren voordat Atlas weer normaal 

kan worden gebruikt. Tot die tijd zullen het gele verkeerslicht en het groene ledlampje knipperen.  

Op Mercury 

Voor Osiris op Mercury kunnen de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld. Controleer eerst of 

OsirisControl wordt uitgevoerd.  Druk daarna op de knop met het Windows-logo aan de 

onderkant van het scherm. De Windows-taakbalk en het systeemvak zullen nu worden 

weergegeven.  

 

Afbeelding 30 - De knop 

‘Fabrieksinstellingen opnieuw 

instellen’ 



 

Klik één keer op de pijl omhoog in het systeemvak en druk daarna ongeveer 1 seconde op het Osiris-pictogram. 

Er wordt een klein menu weergegeven. Klik op ‘Fabrieksinstellingen opnieuw instellen’. 

De instellingen gebruiken in de webinterface 

De andere manier om de fabrieksinstellingen van het apparaat opnieuw in te stellen, is via de webinterface. Ga 

onder de tegel ‘Instellingen’ naar het laatste tabblad (‘Info’). Op dit tabblad vindt u een knop 

‘Fabrieksinstellingen opnieuw instellen’. Als u op deze knop klikt, wordt er een bevestigingsvenster geopend 

waarin u kunt bevestigen dat de fabrieksinstellingen opnieuw moeten worden ingesteld. Het apparaat zal de 

procedure voor het opnieuw laden starten. Dit duurt ongeveer 2 minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de fabrieksinstellingen opnieuw zijn ingesteld, zal het apparaat opnieuw opstarten. Daarna is het weer 

bereikbaar op de standaard IP-adressen. U moet de configuratiewizard uitvoeren voordat Osiris weer normaal 

kan worden gebruikt. Tot die tijd zullen het gele verkeerslicht en het groene ledlampje op Atlas knipperen.  

 

Waarschuwing: Installeer Windows niet opnieuw en formatteer de tablet niet. Osiris zal dan niet 

meer starten. Neem in geval van problemen eerst contact op met de klantenservice van PROCENTEC. 

 



 

19. Firewall-instellingen 

Osiris gebruikt de volgende netwerkpoorten. 

 

Poortnummer/protocol Beschrijving Kantoor-aansluiting (alleen 

Atlas) 

Fabriek-aansluiting 

80/TCP HTTP Wordt gebruikt om door te verwijzen naar HTTPS. 

137/UDP NetBIOS Om de hostnaam te rapporteren aan Windows-apparaten. 

161/UDP SNMP Om statusinformatie te 

rapporteren aan externe 

apparaten. 

Om topologiegegevens van 

apparaten binnen het 

fabrieksnetwerk te 

verzamelen. 

443/TCP HTTPS Wordt gebruikt voor de webinterface. 

502/TCP (OUT) ModBus/TCP Gesloten Wordt gebruikt om 

apparaten te vinden die 

ModBus/TCP ondersteunen. 

4840/TCP OPC UA Wordt alleen gebruikt als de OPC UA-service wordt gestart. 

5353/UDP MDNS/Avahi Om de hostnaam te rapporteren aan Apple-apparaten. 

34964/UDP (OUT) PROFINET-I&M/RPC Gesloten Wordt gebruikt om 

specifieke informatie voor 

PROFINET te verzamelen. 

44819/UDP (OUT) Ethernet/IP Gesloten Wordt gebruikt om 

apparaten te vinden die 

Ethernet/IP ondersteunen. 

 

20. Technische specificaties voor Atlas 

Technische gegevens - Atlas (algemeen) 

Afmetingen, gewicht en montage 

Afmetingen in mm (D x B x H) 

Gewicht 

DIN-rail 

120 x 65 x 120 (breedte zonder zijkant: 58 mm) 

680 gram 

35 mm (minimaal 65 mm breed) 

Omgevingsomstandigheden 



 

Bedrijfstemperatuur 

 

 

 

Opslagtemperatuur 

Relatieve luchtvochtigheid 

Beschermingsgraad 

-20o ... +60 oC  

‘WAARSCHUWING, HETE BEHUIZING. De behuizing van 

de Atlas zal heet zijn als het apparaat wordt gebruikt 

bij een omgevingstemperatuur van meer dan 55 oC 

(131 oF). Raak de behuizing niet aan!’  

‐20° ... +85 °C 

Maximaal 98% 

IP 20 (DIN 40 050) 

Voeding 

Voedingsstekker 

 

 

 

Nominale voedingsspanning 

Absoluut maximale nominale spanning 

Nominaal energieverbruik  

Maximaal energieverbruik 

Stroomverbruik (12 VDC) 

Bescherming tegen omgekeerde polariteit 

Redundante voeding 

Diameter van bedrading 

Pen - : 0 V 

Pen + : +24 volt (gelijkstroom) 

Pen SH : Afscherming 

 

12 ... 24 volt (gelijkstroom) 

9 ... 32 volt (gelijkstroom) 

4,5 W 

20 W 

Max. 1,4 A 

Ja  

Nee 

< 2,5 mm2 

 

Opmerkingen voor de installatie: 

Het apparaat moet worden aangesloten op een goede voeding: 

• Voor Noord-Amerika wordt de voeding vermeld. Deze 

moet voldoen aan de eisen van klasse 2;  

• Voor de rest van de wereld moet de voeding voldoen 
aan de vereisten voor beperkte voedingsbronnen, zoals 
gedefinieerd in IEC/EN 60950-1 cl. 2.5. 

 
Mogelijke voedingen: 
Phoenix STEP-PS-serie 

Traco power TCL-serie 

XP-power DNR120-480-serie 

Ethernet 

Connector (fabriek en kantoor) 

Maximale kabellengte 

Verbindingssnelheid 

MAC-adres 

Ondersteunde protocollen 

 

Gebruikte protocollen 

 

Standaard IP-adres na reset/aankoop 

 

Standaard gebruikersnaam/wachtwoord 

Aansluitingen 

 

RJ-45 

100 m 

10/100/1000 Mbps 

Bereik: 9C:B2:06:2B:40:00 - 9C:B2:06:2D:3F:FF 

OPC UA, PROFINET (alleen detecteren), PROFINET I&M0, 

Modbus TCP (alleen detecteren), Ethernet/IP (alleen 

detecteren) 

ARP, ICMP, DCP, SNMP, PROFINET I&M0 

 

Fabriek: 192.168.0.10 

Kantoor: 192.168.1.10 

admin / admin 

Max. 20 gelijktijdige webclients 

Relaiscontact 

Weerstand 

UL-classificatie voor maximaal contact 

100 ... 150 mΩ (inclusief stekker) 

max. 10 W 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/gb?1dmy&urile=wcm:path:/gben/web/main/products/list_pages/STEP_POWER_P-22-03-04-01/3436cd28-9205-4f36-8832-47a4df095fe6
https://www.tracopower.com/products/browse-by-category/find/tcl/3/
https://www.xppower.com/Product/DNR120-480-Series


 

24 volt (gelijkstroom), 400 mA 

 

SD-kaart 

Ondersteunde typen 

Grootte 

SD en SDHC 

Maximaal 32 GB  

 

USB-poorten 

Type 

Maximaal uitgangsvermogen 

USB 2.0 

500 mA per poort 

 

Overig 

MTBF Nader te bepalen 

 

 

21. Technische specificaties voor Atlas2 en Atlas2 

Technische gegevens van Atlas 2 en Atlas Short 
Afmetingen, gewicht en montage 

Afmetingen in mm (D x B x H) 

 

 

Gewicht 

 

DIN-rail 

130 x 52 x 117 (inclusief schermhoogte; exclusief stekkers die in 

installaties worden gemonteerd) 

 

510 gram (exclusief stekkers, verpakkingsmateriaal) 

 

35 mm (minimaal 65 mm breed) 

Omgevingsomstandigheden 

Temperatuur tijdens bedrijf 

 

 

 

 

Opslag- en verzendomstandigheden 

Relatieve luchtvochtigheid 

Beschermingsgraad 

-20o tot +60o Celsius  

‘WAARSCHUWING, HETE BEHUIZING. De behuizing van 

de Atlas zal heet zijn als het apparaat wordt gebruikt bij 

een omgevingstemperatuur van meer dan 55 oC (131 
oF). Raak de behuizing niet aan!’  

-20° tot +85° Celsius 

Maximaal 98% 

IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40 050) 

Voeding 

Voedingsstekker 

 

 

 

Nominale voedingsspanning 

Nominaal energieverbruik  

Maximaal energieverbruik 

Stroomverbruik (bij 12 Vdc) 

Bescherming tegen omgekeerde polariteit 

Redundante voeding 

Diameter van bedrading 

Pin -: 0 V 

Pin +: 12 tot 24 Vdc 

Pin SH: Afscherming 

 

12 tot 24 Vdc 

10 W 

24 W 

Max. 2A 

Ja  

Nee 

Max. gem. 14 (max. oppervlak 2,5 mm2) 
 

Opmerkingen voor de installatie: 



 

Het apparaat moet worden aangesloten op een goede voeding: 

• Voor Noord-Amerika zijn voedingen voorgeschreven en 

dienen te voldoen aan de klasse 2 eisen;  
• Voor de rest van de wereld moet de voeding voldoen 

aan de vereisten voor beperkte voedingsbronnen, zoals 
gedefinieerd in IEC/EN 60950-1 cl. 2.5. 

 
Mogelijke voedingen: 
Phoenix STEP-PS-serie 

Traco power TCL-serie 

XP-power DNR120-480-serie 

Ethernet 

Connector (fabriek en kantoor) 

Maximale kabellengte 

Verbindingssnelheid 

 

Bereik van MAC-adres Atlas2 Plus 

Bereik van MAC-adres Atlas2 

 

Ondersteunde protocollen 

 

 

 

Gebruikte protocollen 

 

Standaard IP-adres na reset/aankoop 

 

 

Standaard gebruikersnaam/wachtwoord 

 

Aansluitingen 

 

RJ-45 

100 m 

10/100/1000 Mbps 

 

9C:B2:06:2E:00:00 - 9C:B2:06:35:7F:FF 

9C:B2:06:35:80:00 - 9C:B2:06:3C:FF:FF 

 

OPC UA, MQTT, PROFINET (alleen detecteren), PROFINET I&M0, 

Modbus TCP (alleen detecteren), Ethernet/IP (alleen 

detecteren) 

 

ARP, ICMP, DCP, SNMP, PROFINET I&M 

 

Fabriek: 192.168.0.10 

Kantoor: 192.168.1.10 

 

admin / admin 

 

Max. 20 webclients 

Relaiscontact 

Weerstand 

 

UL-classificatie voor maximaal contact 

100 tot 150 mΩ (inclusief stekker) 

 

max. 10 W 

24 Volt (gelijkstroom), 400 mA 

 

Processor  

Atlas2 

 

 

 

 

Atlas2 Short 

 

 

 

NXP iMX8 QuadMax  

4 GB LPDDR4-geheugen 

16 GB eMMC-opslaggeheugen 

Passieve koeling (zonder ventilator) 

 

NXP iMX8M Quad  

2 GB LPDDR4-geheugen 

8 GB eMMC-opslaggeheugen 

Passieve koeling (zonder ventilator) 

 

USB-poorten 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/gb?1dmy&urile=wcm:path:/gben/web/main/products/list_pages/STEP_POWER_P-22-03-04-01/3436cd28-9205-4f36-8832-47a4df095fe6
https://www.tracopower.com/products/browse-by-category/find/tcl/3/
https://www.xppower.com/Product/DNR120-480-Series


 

Type 

 

2x USB3.0; Type A; 900 mA per poort (wordt gebruikt voor 

Atlas2 TAP)  

1x USB2.0; Micro-type B; 500mA (herstelkanaal) 

 

Scherm 

OLED (Optioneel) PM-OLED 1,45 inch, 160RGBx128 pixels, 262 kleuren  

 

LEDs  

Aan LED  

 

Netwerkstatus (LED met meerdere 

kleuren) 

Groen - Voeding in orde 

 

Blauw - Tijdens het detecteren van beschikbare updates op een 

USB-stick. 

Groen - Alles lijkt goed te werken. 

Oranje - Er is sprake van een situatie die belangrijk is, maar die 

niet ernstig is. De aandacht van de gebruiker is vereist. 

Rood - er is sprake van een ernstig probleem in het netwerk, 

waarvoor de aandacht van de gebruiker is vereist.  

                  

 

 

 

 

Drukknoppen 

Standaardinstellingen herstellen 

 

 

 

Systeemherstel  

 

Standaardinstellingen (eerste  knop aan de bovenkant van de 

module; houd deze 10 seconden ingedrukt) 

 

Activeer de firmwareprogrammering via de USB-herstelpoort 

(tweede  knop aan de bovenkant van de module; druk op deze 

knop terwijl u de voeding aansluit) 

 

Normen en goedkeuringen 

CE 

 

 

 

 

FCC 

 

EMC-richtlijn 2014/30/EU, klasse B  

RoHS-richtlijn 2011/65/EU 

Emissie: CISPR32 

Immuniteit: CISPR35 

 

47 CFR 15 en ICES-003 (Issue 6), klasse B 

 

  



 

22. Technische specificaties voor Mercury 

Technische gegevens - Mercury (algemeen) 

Mobiel computerplatform 

Fabrikant, type 

Processor 

Besturingssysteem 

RAM 

Grafische kaart 

Camera 

 

Opslag 

Lcd-scherm 

Touchscreen 

Bluetooth 

WLAN 

USB-poorten 

 

Uitbreidingssleuf 

Panasonic FZ-M1 

Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™-processor 

Windows 10 Pro 

4 GB (max. 8 GB) 

Intel® HD Graphics 615 

Voorkant: 2 MP 

Achterkant: 8 MP met automatische scherpstelling en led-flitser  

128 GB Solid State Drive (Seriële ATA) 

7" WXGA Active Matrix (TFT) IPS-lcd, leesbaar bij zonlicht 

Capacitief touchscreen met ondersteuning voor 10 vingers 

Versie 4.1 + EDR-klasse 1 

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 

USB 3.0 (1x) 

USB 2.0 (1x) 

MicroSD/SDXC-geheugenkaart 

 

Afmetingen, gewicht en montage 

Afmetingen in mm (D x B x H) 

Gewicht 

DIN-rail 

203 x 18 x 132 mm 

540 gram 

Nee, in de hand (riempje en stylus inbegrepen) 

 

Omgevingsomstandigheden 

Bedrijfstemperatuur 

Opslagtemperatuur 

Relatieve luchtvochtigheid 

Beschermingsgraad 

Valbestendigheidstest o.b.v. 

zwaartekracht 

-29o ... +60 oC  

‐51° ... +71 °C 

Maximaal 98% 

IP 65 (MIL STD 810G en IEC 60529) 

180 cm 

 

Voeding 

Voeding  

 

Ingang 

 

Uitgang 

 

 

Stekker 

 

 

Batterij 

In verpakking geleverd Geclassificeerd als IP 20 

 

100 – 240 volt (wisselstroom) 

1,5 A - 0,8 A 

16 volt (gelijkstroom) 

3.75 A 

3.76  

Midden = + 

Buitenste ring = - 

 

Lithium-ion (7,2 V, 3220 mAh) 

 

Ethernet 

Connector 

Maximale kabellengte 

Verbindingssnelheid 

RJ-45 

100 m 

10/100/1000 Mbps 



 

Ondersteunde protocollen 

 

Gebruikte protocollen 

Standaard IP-adres na reset/aankoop 

Standaard gebruikersnaam/wachtwoord 

OPC UA, PROFINET (alleen detecteren), PROFINET I&M0, 

Modbus TCP (alleen detecteren), Ethernet/IP (alleen 

detecteren) 

ARP, ICMP, DCP, SNMP, PROFINET I&M0 

Fabriek: 192.168.0.10 

admin / admin 

 
 

 

 

  



 

23. Productcodes 

Component Productcode Opmerkingen 

Atlas 101-800110 Atlas-hoofdsysteem inclusief 

bevestigingsmaterialen 

ATLAS: PROFINET-set voor permanente bewaking 

100 

101-800210 1 x Atlas (101-800110),  

1 x EtherTAP: PROFINET-

analyselicentie, (101-700204 ),  

1 x EtherTAP 10/100 (513-00011A),  

1 x TAP-bevestiging voor DIN-rail (UTA 

107) 

Mercury IE-betrouwbaarheidsoplossing FZ-M1 

   

101-820220 Panasonic ToughPAD FZ-M1 met Intel 
Core 5-processor, 4 GB RAM - 128 GB 
SSD, ALLEEN wifi, Bluetooth,  1x USB 
3.0, 1 X USB 2.0, 1 X RJ45 LAN-poort, 1 
X SD-kaart, camera aan voor- en 
achterkant, met stylus en standaard. 
Windows 10. Draagriem - 3 jaar 
garantie, met reparatieservice 
(ophalen en bezorgen binnen 5 
dagen). 
 
MET STANDAARDLICENTIE VOOR 
OSIRIS (101-700100) 

Mercury IE-betrouwbaarheidsoplossing FZ-M1 

   

101-821220 
 

PROCENTEC Mercury-standaardset 
bevat 
 
1 x stevige Mercury-tablet (101-
820220), 1 x riempje, 360 graden (101-
820221), 1 x draagtas (101-820222), 1 
x RJ45-naar-RJ45-kabel, 3 meter (123-
637GRR3) , 1 x RJ45-naar-M12-kabel, 3 
meter (123-642EMR3), 1 x PROFICORE 
USB-kabel (60010003) 
 
Standaardpakket met OSIRIS-software 
(101-700100) vooraf geïnstalleerd en 
getest. 

Mercury IE-betrouwbaarheidsoplossing FZ-M1 

   

101-822220 
 

PROCENTEC Mercury Plus-set bevat 
 
1 x stevige Mercury-tablet (101-
820220), 1 x riempje, 360 graden (101-
820221), 1 x draagtas (101-820222), 1 
x RJ45-naar-RJ45-kabel, 3 meter (123-
637GRR3), 1 x RJ45-naar-M12-kabel, 3 
meter (123-642EMR3), 1 x 
PROFICORE-USB-kabel (60010003), 1 X 



 

ProfiCore Ultra 2 (10020), 1 X 
ProfiCore TAP-connectoren (13020) 
 
 
Standaardpakket met OSIRIS-software 
(101-700100) vooraf geïnstalleerd en 
getest. 
 

Mercury IE-betrouwbaarheidsoplossing FZ-M1 

   

101-823220 
 

PROCENTEC Mercury PRO-set bevat 
 
1 x stevige Mercury-tablet (101-
820220), 1 x riempje, 360 graden (101-
820221), 1 x draagtas (101-820222), 1 
x RJ45-naar-RJ45-kabel, 3 meter (123-
637GRR3), 1 x RJ45-naar-M12-kabel, 3 
meter (123-642EMR3), 1 x 
PROFICORE-USB-kabel (60010003), 1 X 
ProfiCore Ultra 2 (10020), 1 X 
ProfiCore TAP-connectoren (13020), 1 
X ProfiTrace 2-software (22020), 1 x 
ProfiTrace SCOPE-ware (23010), 1 X 
ProfiCaptain (22020), 1 x Netilities 
(39020) 
 
Standaardpakket met OSIRIS-software 
(101-700100) vooraf geïnstalleerd en 
getest. 
 

Mercury: PROFINET-set voor probleemoplossing 
100 

101-824220 1 x Mercury (101-800110),  
1 x wizard ‘Inbedrijfstelling’ (101-
700201),  
1 x EtherTAP: PROFINET-
analyselicentie (101-700204 ),  
1 x EtherTAP 10/100 (513-00011A),  
1 x Netilities (39020), 
1 x TAP-bevestiging voor DIN-rail (UTA 
107)  
1 x RJ45-naar-RJ45-kabel, 3 meter 
(123-637GRR3), 
1 x RJ45-naar-M12-kabel, 3 meter 
(123-642EMR3),  
1 x riempje, 360 graden (101-820221),  
1 x draagtas (101- 820222),  
1 x Osiris-software (101-700100) 
 
Standaardpakket met OSIRIS-software 
(101-700100) vooraf geïnstalleerd en 
getest. 

Accessoires Productcode Opmerkingen 



 

Mercury: Optionele Panasonic-autolader 12 V-32 

V/80 W, gelijkstroom 

101-820321 
 

Mercury optionele autolader op 
gelijkstroom voor Panasonic Tough 
PAD 12 V-32 V/80 W 
 

Mercury: Optionele houder voor bureau: 

volledige versie 

101-820322 Mercury - Optionele houder voor 
bureau. Volledige versie met: 2 x USB 
2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x LAN RJ45, 1 
x seriële aansluiting 

Mercury: Optionele houder voor bureau: Lite-

versie 

101-820323 
 

Mercury - Optionele houder voor 
bureau. Lite-versie met: 2 x USB 2.0 en 
1 x LAN RJ45 
 

Mercury: optionele oplader met ruimte voor 4 

batterijen 

101-820324 
 

 

Mercury - Optionele oplader met 
ruimte voor 4 batterijen 
(wisselstroomadapter niet inbegrepen. 
CF-AA5713AG of CF-AA6502A2 vereist) 
 

Mercury: optionele EU-stekker: oplader, 220 V 

(wisselstroom) 

101-820325 
 

Mercury - Optionele kabel met 220 V-
stekker (EU) voor oplader 
(wisselstroom)  
 

Mercury: Optionele li-ionbatterij met 2 cellen 101-820326 
 

Mercury - Optionele li-ionbatterij voor 
FZ-M1 

Mercury: Optionele capacitieve stylus voor FZ-

M1 

101-820327 
 

Mercury - Optionele capacitieve stylus 
voor FZ-M1  
 

Mercury: Optionele reinigingsdoekjes 101-820328 
 

Mercury - Optionele reinigingsdoekjes 
(tissue) voor het schoonmaken van het 
touchscreen  
 

Mercury: Optioneel beschermfolie 101-820329 
 

Mercury - Optioneel beschermfolie 
voor FZ-M1 

 

Mercury: Stekker: Australisch 101-820330 
 

Mercury - Optionele vervangende 
stekker: Australisch 
 

Mercury: Stekker: China 101-820331 
 

 

Mercury - Optionele vervangende 
stekker: China 
 

Mercury: Stekker: India/Zuid-Afrika 101-820332 
 

Mercury - Optionele vervangende 
stekker: India/Zuid-Afrika 



 

 

Mercury: Stekker: Brazilië 101-820333 
 

Mercury - Optionele vervangende 
stekker: Brazilië 
 

Mercury: Stekker: Italiaans 101-820334 
 

Mercury - Optionele vervangende 
stekker: Italiaans 

Mercury: Stekker: VK 101-820335 
 

Mercury - Optionele vervangende 

stekker: VK 

Mercury: Stekker: VS 101-820336 
  

Mercury - Optionele vervangende 
stekker: VS 
 

 



 

24. Certificaten

 

ISO 9001-certificaat 

  



 

26. Over PROCENTEC 

PROCENTEC is een onafhankelijke Nederlandse leverancier van producten, trainingen en adviesdiensten voor 

de markt voor industriële automatisering. We richten ons primair op de ontwikkeling en productie van 

automatiseringsproducten voor PROFIBUS, PROFINET en industrieel ethernet. 

 

Sommige van onze producten behoren tot de best gewaardeerde oplossingen van dit moment. ProfiTrace, ons 

mobiele programma voor probleemoplossing en onderhoud, behoort tot de meest vooruitstrevende en 

onmisbare hulpmiddelen voor technici. Onze gedegen ProfiHub groeide in het afgelopen decennium uit tot dé 

oplossing voor het waarborgen van een betrouwbare netwerkinfrastructuur. Dankzij de combinatie van deze 

producten in onze ComBricks-oplossing werd PROCENTEC de primaire fabrikant van netwerkcomponenten met 

een geïntegreerde mogelijkheid voor bewaking en middelenbeheer op afstand. 

 

Meer dan 4000 technici werden aan de PROCENTEC Academy, ons trainingsinstituut, gecertificeerd voor het 

implementeren en onderhouden van hun PROFIBUS- en PROFINET-netwerken overeenkomstig de hoogste 

normen. 

 

Het PROCENTEC Competence Centre staat bekend als een van de toonaangevende adviesbureaus voor 

PROFIBUS- en PROFINET-projecten en biedt advies over architectuur, engineering, training en inbedrijfstelling. 

Nadat een netwerk in bedrijf is gesteld, staan onze deskundigen dag en nacht klaar om vragen over onderhoud 

te beantwoorden en te helpen bij het oplossen van problemen. 

 

Producten  Diensten Training 
• Atlas en Mercury • Lokale ondersteuning en online ondersteuning • PROFIBUS-

cursussen 

• EtherTAP en EtherMIRROR • Netwerkaudit • PROFINET-cursussen 

• ProfiHub • Netwerkcertificering • Producttrainingen 

• ProfiTrace • Advies 

•  ComBricks • Testlab en democenter 

• VPGate • Competence Center 

• PROFINET-hulpmiddelen 

• Kabels en connectoren   




