
    

 
 
 
 

   

JMobile versie 1.91 
 

 

Verbetering Tag editor & management 

 

 Er zijn functionaliteiten toegevoegd aan de tag database. Hierdoor is het inrichten en 

beheer van deze tag database verbeterd. Een eindgebruiker merkt hier niet zoveel van, 

het is vooral de JMobile programmeur die hier programmeergemak en comfort ervaart. 

 Mogelijkheid van het maken van cross-reference zodat overzichten ontstaan met: waar 

welke tag wordt gebruikt, ongebruikte tags, tags met een verkeerde verwijzing, etc. 

 Geïndexeerde adressering is nu mogelijk. 

 Voor steeds meer (nog niet alle) drivers is er nu de mogelijkheid om tags te importeren. 

Omron is nu toegevoegd vanwege de sterke vraag vanuit de markt. 
 

Nieuwe macro's en functionaliteiten 

 

De bestaande lijst van macro’s is uitgebreid met macro’s voor: 
 

 Project/ runtime update; 

 Tijdelijk uitschakelen van de touchbediening (om het scherm even te kunnen 

poetsen…); 

 Blinking. Het knipperen van een object kan nu eenvoudig worden ingesteld omdat het 

een property is geworden; 

 Gemeenschappelijke eigenschappen van objecten selecteren en aanpassen 

(bijvoorbeeld het lettertype of kleur); 

 Z-order editor. De volgorde hoe objecten in JMobile over elkaar zijn geplaatst kan nu 

met een overzichtelijke editor worden aangepast; 

 Enable/disable widget property; 

 Nieuwe beschikbare systeem variabelen. BSP versie, runtime versie, projectnaam, 

projectpagina, schermresolutie, keypad status etc.; 

 Ondersteuning voor direct aansturen en uitlezen van I/O (PLIO06 en toekomstige 

PLIO07); 

 Snap to object. Het is nu makkelijker om objecten op elkaar aan te sluiten. 
 

 



    

 
 
 
 

   

Verbeteringen van bestaande functionaliteiten 
 

 Email sturen. Uitgebreidere mogelijkheid om een email sturen met live data maar ook 

met een attachment (event lijst, gelogde gegevens, etc); 

 De IP camera widget is uitgebreid. MJPEG IP video ondersteuning en met mogelijkheid 

om de camera te besturen (zgn. PTZ-control, pan-tilt-zoom); 

 Datatransfer execution at start-up. Datatransfer kan nu ook worden uitgevoerd bij het 

starten van een project; 

 Dynamische Alarm limits. De limits waarop een alarm getriggerd wordt kunnen 

dynamisch aan een tag worden gekoppeld; 

 StepTag macro. De stapgrootte van deze macro kan nu aan een tag worden gekoppeld; 

 Print rapportages. De functionaliteiten van de opmaak van de rapportages 

zijn uitgebreid; 

 Prestatie verbetering van diverse software delen (remote client, media player etc); 

 Eventlijst dump. Verbeterde functionaliteiten voor de Eventlijst dump in een CSV 

bestand. 
 
Nieuwe product ondersteuning 

 Exor 600 serie bedienpanelen. Dit zijn nieuwe breedbeeld bedienpanelen met gehard 

glazen front en capacitieve touchbediening (eTOP605, eTOP607M en eTOP610). 

 Exor 0N3 handheld bedienpaneel. 

 Aan de lijst van IP camera widget zijn meer camera’s toegevoegd. 

 


