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Agenda

Hvorfor network management? 

Asset management 

Diagnose og overvågning

Konfiguration

Backup og restore + nyheder



Uden Network Management System

Manuel konfiguration og vedligehold



Med Network Management System

Central

- Regelbaseret automatiseret konfiguration og vedligehold



SINEC NMS

Konfiguration håndtering

Find og hold styr på alle 

enhederne, der skal

overvåges.

+
Forbrugshåndtering

Optag historisk netværks

forbrug.

+

Netværks ydeevne

Opsamling af netværkets

ydeevne og generering af

statistikker.

+

Skalerbar og fleksibel

network management 

Centraliseret overvågning og 

styring i døgnets 24 timer for 

op til 12.500 enheder.

+

Fejlhåndtering

Identificer, gem, rapporter og

løs de fejlscenarier, der 

opstår.

+

Security styring

Godkend brugere og giv

dem adgang til brug af

funktionalitet udfra bruger-

grupper.

+



SINEC NMS

Network management er installeret på en PC 

med Operation og Control.

Single Node

Control

og

Operation

Network management har en central Control 

og dedikerede Operations.

Multi Node

Control

Operation A Operation B



SINEC NMS i celleopdelt netværk
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Overvågning med en Operation installeret

udenfor den overvågede celle.

En central 

Control



Dynamisk netværksoversigt



Dynamisk netværksoversigt
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Fejlhåndtering

Korrigerende

Regel-baseret konfiguration af

netværk (adskillige enheder af gangen)

Forbyggende

Reducerer ikke planlagt

netværks nedetid

Forudsigelig

Maximal transparens af hele 

netværksarkitekturen
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Regelbaseret konfiguration

Policy = Et sæt af regler, som bliver aktiveret af forud-definerede betingelser

(Hvem? Hvad? Hvornår?)

Rules

▪ Netværk

admininistrator(er)

▪ Vedligeholdsafd.

▪ Produktionsfolk. 

Hvem?

▪ Alle enheder i 

“Produktions Linie A”

Gør Hvad?

▪ Plan

og Hvornår?

▪ Nu

▪ Hver fredag 4 AM

▪ En gang hver 6. 

måned

▪ Strategi for aktivering:

langsom, hurtig, smart

▪ Aktiver NTP-Client

▪ Sæt NTP-Server IP til

192.168.1.200

▪ Ved fejl: Fortsæt med 

enhed eller stop… 



Regelbaseret konfiguration



Backup og restore af konfiguration
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Visuel overblik af netværket

Topologi
(LLDP, Bridge)

I&M-data for enhedshåndtering

LAN Porte
Inkl. statistik (Forbrug, fejl, droppede pakker)

Redundans Information
RSTP, MRP, HRP 

(redundans-stien er vist i topologien) 

VLAN
(Inkl. visning I topologi)

Trend grafer
Historiske værdier

(Oppetid, belastning, droppede pakker…)



Validering af netværk
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Centraliseret brugerhåndtering



Rollebaserede brugergrupper

Backbone

Lagerrolle

Produktionsrolle

Lager

Produktion



SINEC NMS - Service Pack 2

• Mulighed personlig

brugergrænseflade

• Topologi performance view

• Udvidet backup funktionalitet

• RFID læser-integration



SINEC NMS - Service Pack 2

• RFID læser-integration

• Mulighed personlig

brugergrænseflade

• Topologi performance view

• Udvidet backup funktionalitet

Frigivet NU!

Hent den 

på SIOS



Hvis du vil lære mere om netværk

• https://www.sitrain-

learning.siemens.com/DE/en/rw37

037/Siemens-Industrial-Networks-

Education-Certification-Program

• https://www.sitrain-

learning.siemens.com/DK/da/rw71

552/Certification-Workshops

https://www.sitrain-learning.siemens.com/DE/en/rw37037/Siemens-Industrial-Networks-Education-Certification-Program
https://www.sitrain-learning.siemens.com/DK/da/rw71552/Certification-Workshops


Kontakt
Per Krogh Christiansen

per.christiansen@siemens.com

Jesper Kristiansen

jesper.kristiansen@siemens.com




