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- Picca er grundlagt 1988

- Ejet af ledergruppen

- Kontorer i Søborg & Silkeborg 

- Ca. 60 ansatte

- Software ”only”

- Miljø & Energi

- Industri

- Føde- & Drikkevarer

- Pharma

Præsentation af Picca



Program

- Hvorfor har Picca valgt at lave en ny HMI strategi

- Hvordan, gennemførelsesfase fra oktober 2015 til nu.

- Hvad er god HMI design ?

- Picca fortolkning af ISA

- Kundecases



Kommunikation   - 1
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Kommunikation mellem mennesker er ofte svært

selvom

man har muligheden for at forklare sig !!



Kommunikation mellem 

menneske og maskine

skal være fejlfri – og god

Kommunikation  - 2
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Salg  - Projektledere  - Udviklere - ProgrammørerMiljø  - Industri  - Pharma  - Føde- og drikkevarer

Piccas projektgruppe

27-05-2015 6



HVORDAN TEGNER VI SCADA BILLEDER ?Bare det virker – det er det vigtigsteDet skal se ud lige som på den gamle tegningDet må gerne se pænt ud også
Jeg vil bare gerne have så meget 

som muligt på 1 billede

Vi tager bare billederne fra sidste gang 

og tilpasser dem lidt

Hvorfor har Picca valgt at lave en ny HMI strategi
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Fordi

- Vi synes der var et behov for ny grafik, internt i Picca og  - nok også mange andre steder.

- Meget har været og ”set ens ud” i mange år.

- Bliver bedre og bedre grafiske muligheder brugt  - eller ”misbrugt” ?



Gennemførelsesfase fra oktober 2015 til nu
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Projektstart:

Status, hvor var Picca i 2015 mht. grafik  - mange gode forslag !

Hvad vil Picca ?

Vi gerne læse og forstå ISA 101.

samarbejde med MME

Strategien skal være platform uafhængig

eks. WinCC, iFIX, Wonderware, IGSS

En udfordring i udførelsesfasen

Vi ville gerne lave en grafik der gør en forskel 

og skaber værdi for brugeren



Projektstart
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Det viste sig hurtigt at Picca havde en veldefineret og ensartet måde at lave HMI grafik på



Men vi synes også at vi laver (lavede) pæn grafik !
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ISA 101.1 SCADA
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- Lifecycle



Informationsniveauer
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Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 4



Hvem skal bruge SCADA systemet
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Identificere primære brugere

- Eksempelvis operatører som overvåger og udfører drift og kontrol af anlægget

Identificere sekundære brugere

- Vedligehold

- Engineering

- Ledelse 

- Data analytikere 



Hvad består at HMI design af ?  
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Et godt sæt af HMI design elementer

• Farver  - Grafik  - Animation  - Navigation mv.

En design proces det definerer ‘

De rigtig ting på de rigtig billeder til de rigtige mennesker

Hvor svært kan det være !!!

Det kan være svært !!!

Det er en kombination af 

mennesker og en proces.



HMI TOP performance

Et effektivt HMI betyder for Picca:

- At brugerne skal kunne forstå processen fuldt ud.

- At den enkelte bruger får netop de informationer han skal bruge. 

- At brugerne  nemt kan skelne vigtig information fra mindre vigtig information

- At brugerne nemt kan skelne mellem normal drift og unormal drift

- At brugerne skal kunne omsætte information til handling så hurtigt som muligt.



FRAMEWORK

Brug af tekst







Detaljer



Hvad er det først øjet fanger først ?
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Er dette tydelig information – hvor mange ventiler er åbne ?
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Spild af pixels   ?
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Brug af farver, ikke altid entydigt !
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Tør

Våd



Hvad siger kunderne?



Kundeudtalelser
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Coloplast, designfasen:

Efter en introduktion af Piccas fortolkning af ISA101, tog vi udgangspunkt i mixer proces flowet, 

for at finde de kritiske informationer, der som minimum skal fremhæves, for at få en god proces 

kvalitet og undgå unødige stop i produktionen.

Vi kender mikserprocesen rigtig godt, så vi blev stort set båret igennem designfasen af 

Picca og Peter. 

Det var en kreativ og behagelig proces.

Horsens Vand

Det passer jo det i siger, det fungerer, det er meget nemmere at forstå nu.

Rune Hindsgavl.



Coloplast

Efter implementering:

Det er en ny mikserproces, hvor mange forskellige systemer (leverandører) skal kommunikere 

sammen.

Vi er stadigvæk i indkørings fasen, så vi bruger ikke de simplificerede HMI’er endnu. Mixer 

processen skal være mere stabil, før vi begynder at introducere operatørerne, til de nye HMI. 

Men vi er overbeviste om at operatørerne med glæde vil modtage simplificeringen og overblikket, 

som de får igennem det nye layout.

Fremtiden:

Vi er overbeviste om at ISA101 er vejen frem, og vi vil udbrede det i Coloplast. Vi er dog 

overbeviste om, at de forsimplede HMI’er ikke kan stå alene. 

Man skal kunne tilgå mere detaljerede HMI’er i tilfælde af fejlfinding, proces test og produkt test. 

Således at de forsimplede HMI’er anvendes i daglig produktion, hvor rammerne allerede er sat 

igennem test og validering.



Coloplast  - Mixer 10  - førbillede
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Coloplast - efter
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Illustrerer de kritiske parametre for processen.

Operatøren kan følge med i hvor processen bevæger sig hen ved hjælp af de embedded trends. 



Dansteel
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Kundens oplevelser, jf. Piccas systemudvikler, Jacob

Brugerne var ved første øjekast ikke så glade, da det så anderledes ud. De var nok bange for at 

alt skulle læres fra bunden igen. De har været vant til at kunne trykke nogle tastekombinationer 

uden at behøve at kigge på knapperne. Da de så opdagede, at der faktisk ikke var ændret noget

i det funktionelle, blev de meget tilfredse og modtog det nye system med åbne arme.



Dansteel
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Kundens oplevelser, jf. Piccas systemudvikler, Jacob

Brugerne var ved første øjekast ikke så glade, da det så anderledes ud. De var nok bange for at 

alt skulle læres fra bunden igen. De har været vant til at kunne trykke nogle tastekombinationer 

uden at behøve at kigge på knapperne. Da de så opdagede, at der faktisk ikke var ændret noget

i det funktionelle, blev de meget tilfredse og modtog det nye system med åbne arme.

20 % af informationerne er fjernet



Ovn, niveau 3 -før
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Ovn, niveau 3 - efter



Overblik og enkelthed

Tak for nu


