Stor interesse for Overblik
over Tele-installationer
Mange var interesserede i at få overblik over deres tele installationer med PCschematic
Tele, som blev lanceret på Teknik & Data 2004. Programmet er da også det eneste af sin
art på det danske marked.

På en ellers ikke så velbesøgt messe,
var der mange der kom forbi DpS CADcenters stand. Her kunne de nemlig se
hvordan de let kunne få styr på lokalnumre, fikspunkter, krydsfelter, underkrydsfelter, kabler, patchninger og stik,
samt hvilke brugere, der sidder på
hvilke lokalnumre. Alt dette takket være
det nye program PCschematic Tele.
Tele installationens data
opdateres kun én gang ét sted
På standen kunne Bruno Rossen blandt
andet oplyse, at programmet samler alle
oplysninger om hele tele/data installationen i én database. Som hovedansvarlig for programmet kunne han
derfor fortælle, at hver enkelt oplysning
således kun ligger ét sted, og følgelig
ikke skal opdateres flere forskellige steder ved ændringer.
Under fremvisningen af programmet
kunne man ligeledes erfare, at der er lagt
vægt på at præsentere de forskellige oplysninger på en så enkel måde som
muligt. Ud over dette er det hurtigt at
arbejde med, blandt andet fordi det benytter kendte Windows principper med
„træk og slip“ - f.eks. til at forbinde
kabler.
Altid opdaterede Tele-rapporter
Bruno Rossen kunne endvidere vise
hvordan programmet automatisk opretter mange forskellige rapporter. Blandt
andet viste han en såkaldt rute beskrivelse, der grafisk viser ruten fra telefoncentralen til det enkelte stik - igennem krydsfelter, kabler med mere. Ud
over dette kan man f.eks. oprette
krydsfelts rapporter, patch panel rapporter, lokalnummer rapporter og ændrings
rapporter.

På messen fik mange en snak med Bruno Rossen, der viste hvordan PCschematic Tele kan bruges til at holde styr på både de mindste- og de største tele/data
installationer
Alle rapporterne fremstod visuelt overskuelige, og kan printes ud eller gemmes som PDF filer.
Endvidere blev der lagt vægt på, at programmet er et fler-bruger system, hvor
flere kan ændre data for samme installation samtidig. Alle brugere har således altid øjeblikkelig adgang til at se og
ændre dokumentationen, og er hele tiden opdateret med de seneste ændringer.
Eksisterende Tele-data fra Excel
overføres til PCschematic Tele
Afslutningsvis kunne Bruno Rossen
oplyse at allerede eksisterende tele-do-

kumentation fra f.eks. Microsoft Excel,
kan overføres til PCschematic Tele via
DpS CAD-center ApS. Kurser og anden opsætningshjælp tilbydes også efter behov.
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