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1 Innan du börjar 

1.1 Systemkrav 

Innan du börjar så se till att följande program är korrekt installerade korrekt på din dator 

 Siemens SIMATIC PCS7 ES 

 Siemens SIMATIC PCS7 AdvES 

 Microsoft Office 

 Insyde Database Tool 

 

1.2 PCS7 ES 

Skapa de Cotrol Module Types som du kommer att använda i ditt projekt. Säkerställ att dom är i 

formatet control module type och är placerade i ditt huvudbibliotek. 

 

1.3 Insyde DB Tool 

Exportera en signallista från Insyde DB Tool i Excel-format för att ha som underlag i ett senare 

skede. Ett exempel på en sådan rapport finns i Bilaga4-Export från databasen. 
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2 PCS7 ES 

2.1 PCS7 ES 

Innan du startar PCS7 AdvES så säkerställ följande punkter 

 Samtliga typkretsar som du avser att importera måste finnas i multiprojektets 

huvudbibliotek. Om så inte är fallet så måste de kretsarna tillfälligt klippas ur exportfilen 

ur oracledatabasen. 

 Kontrollera att samtliga typkretsar är av typen Control Module Type. Säkerställ att detta 

är assignat till kretsens namn. 

 Säkerställ att samtliga PS som behandlas i databasen finns skapade i ditt multiprojekt 

och att alla subnät ligger där de ska och har korrekt namn. 
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3 AdvES 

3.1 Starta AdvES 

Öppna AdvES ifrån Simatic managern genom att högerklicka på projektet i trädmenyn och välj 

Open Advanced Engineering System. När programmet öppnas så får du överst en workbar där 

du ska jobba dig från vänster till höger genom programmet. Vardera flik är beskriven i 

kommande kapitel. 

3.2 PCS 7 Import 

Importera hierarki, befintliga kretsar samt typkretsar från PCS7 genom att öppna första fliken i 

workbaren ”PCS 7 Import”. Klicka sedan på knappen ”Import”. 

Ett nytt fönster öppnas där skillnader på PCS7 samt AdvES redovisas genom olika färgkodningar i 

trädmenyn. I nedre högra hörnet finns en knapp ”Import from B to A”, ta först ställning till om du 

vill radera skillnader i målmappen om så är fallet klicka i checkrutan. Därefter klicka på ”Import 

from A to B”. 

Stäng de små fönstren tills du är tillbaka i AdvES huvudprogram. 

3.3 Assign Signal / Parameters 

Gå vidare genom att klicka på nästa steg i workbaren ”Assign Singals / Parameters”. Ett nytt 

fönster öppnas på arbetsytan där samtliga typkretsar visas i menyn. Nu ska du ange en sk. 

”mapping label” för varje PCS7 Signal eller parameter. Välj dessa logiskt. 

Observera även att detta måste göras för samtliga typkretsar. Klicka därefter först på ”Apply” och 

sedan på ”Generate”. Nu skapar vi våra templates som vi kommer att jobba med resten av den 

här guiden. 

3.4 Import Excel Signal-/Parameter list 

Öppna nästa flik i workbaren ”Import Excel Signallist”. 

Är det första gången för ett projekt alternativt en unik ej tidigare använd signallista så fortsätt på 

2.4.1 om inte så hoppa över 2.4.1 och fortsätt på 2.4.2 

3.4.1 Skapa en konfiguration 

När du har öppnat fliken ”Import Excel Signallist” så dyker en ny unerflik upp med namnet 

”Configurate”. Klicka på den. I det nya fönstret, klicka först på New. Välj din exporterade 

signallista. Dra sedan in ditt proejkts huvud till ”import target”. Om du har en rubrikrad eller 

motsvarande i signallistan, välj då ”Excel starting row” till 2. 

Med detta gjort, klicka då på load”. Filen laddas in, klicka nu på ”Apply all columns” till höger. Ett 

fält dyker upp för varje kolumn ur signallistan. 

Här kan man nu konfigurera dessa fält och tala om vilket innehåll de har efter bästa förmåga. 

Exempelvis, klicka på det fält där du har din projekthierarki. I menyn precis under klicka på 

”Splitting”. Splitta upp kolumnen genom att klicka på ”>>” och välj sedan hur du vill splitta upp 

menyn. Du kan välja att använda alla fält eller endast vissa utvalda. De fält som nu dyker upp kan 

användas för att strukturera upp hierarkin. Ge dem ”mapping labels” ”Techonlogic Hieararcy” och 

väljs sedan ”hiearacy level 1”. Gör samma sak genom att sliptta upp dom bitar du önskar 
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använda och duplicera andra fält. Använda dom fritt och se till att få med all den information 

som är upppunktad här nedan. 

 

 Teknisk Hierarki 

 PCS7 Control module Name 

 PCS7 Control Module Comment 

 Control Module Function 

 Station Name 

 Signal 

 PCS7 Signal name 

 Station Name 

 Subnet 

 Adress 

 Slot 

 Channel 

 HW type 

 Signal data 

 

3.4.2 Importera Excelfil 

Välj den konfigurationsfil som är anpassad efter utseendet på rapporten ur databasen. Välj sedan 

aktuell rapport (excel-fil). Till sist dra in Projektets högsta nod till ”import target”. Klicka på 

importera. När importeringen gått igenom så klicka på ”Ok” i nedre högra hörnet följt av 

”release” eller ”discard” uppe i workbaren. Välj ”Release” för att gå vidare. 

3.5 Specify Control Modules 

Efter att allt är importerat så måste samtliga AdvES control module knytas till en PCS7 Typkrets. 

Gör detta genom att klicka på de två punkterna i fältet under PCS7 och därefter välja rätt 

typekrets. 

3.6 Connect Types 

I de fall där en specifik typkrets har en utsignal till en annan typkrets insignal så knyts dessa 

samman under fliken Connect Types. Vad som då görs är att man drar in AdvES-typkretsen vars 

utsignal ska knytas till det vänstra fältet samt den typkrets vars insignal ska knytas till det högra 

fältet. Därefter visas alla signaler i en lista under respektive typkrets. Klicka och dra den signal 

som ska knyas till rätt insignal. Knytningen visas nu i fönstret till höger om signalen. 

3.7 Assign Hardware 

Under den här fliken skapas den hårdvara som skickas med från databasen. Observera att AdvES 

inte skapar PS eller Profibus utan dessa måste skapas innan konfigurationen körs. 

Det räcker med att ange I/O-kort en gång per adress samt I/O-modul en gång per slot. Klicka 

därefter på ”Map all HW” uppe i högra hörnet så mappar proggrammet ihop övriga signaler med 

samma adress/slot. 
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3.8 Connect Instances 

Se connect types. Här knyts flera instanser djupa typer med varandra. 

3.9 PCS 7 Export 

För att exportera alla kretsar till PCS7 klicka på ”PCS 7 Export” i workbaren. Observera att du nu 

hamnar i importfönstret och måste klicka på underfliken ”export” . Klicka därefter på ”Exportera” i 

nedre högra hörnet. Om genereringen fortlöper utan fel så kommer ett nytt fönster öppnas där 

skillnader mellan projektet i AdvES respektive PCS7 ES. Studera vilka delar av projektet du vill 

exportera och säkerställ att dessa är markerade i menyn. Ta därefter ställning till hurvida du vill 

radera filer som finns i målmappen men inte i källmappen. Om så är fallet markera checkboxen i 

nedre högra hörnet. Här kan bli fråga om två separata exporter om det är så att du vill radera i 

vissa mappar men inte i andra. För att slutligen exportera så finns två knappar i nedra högra 

hörnet. Den vänstra av dem är för att generera eller uppdatera befintliga kretsar och den högra 

av dem är för att skapa hierarki och hårdvara etc. Börja alltid med den högra knappen följt av 

den vänstra. 


