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Működési elv 

A DANTIS készletelszámoló és megjelenítő szoftver alkalmas tartályparkok készleteinek hivatalos 

elszámolására, a tárolt termékek szintjének, sűrűségének, hőmérsékletének, mennyiségének (és egyéb 

adatainak) a megjelenítésére változatos (numerikus, grafikus) formában. A szoftver különböző moduljai 

lehetővé teszik a készletszámítóműről származó adatok beolvasását, változatos formában történő 

megjelenítését, a készlet, ill. alarm naplók megjelenítését, jelentések nyomtatását, trendek készítését. 

A szoftver Qt keretrendszer alatt fut, ami nagyfokú platformfüggetlenséget biztosít, így a szoftver a 

felhasználói igényekhez egyszerűen hozzáigazítható. A szoftver 

könnyedén lefordítható különböző nyelvekre (akár közvetlenül a 

felhasználó által is)1. 

Qt 

A Qt a Q Toolkit rövidítése. Ez egy platform-független programozói 

eszköztár, amely telepíthető Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Linux, 

BSD, és Sun Solaris rendszerekre. Jellemzően a Qt segítségével írt 

alkalmazások könnyen portolhatóak ezekre a rendszerekre.  

Részletek a http://qt-project.org címen találhatók. 

A DANTIS készletelszámoló és megjelenítő rendszer a következő modulokat 
tartalmazza: 

 Megjelenítő 

 Készlet megjelenítő 

 Alarm megjelenítő 

 Trend megjelenítő 

 Hordozható szintmérő integráció 

 Konfigurációszerkesztő 

 

                                                
1 Jelenleg magyar és angol verzióban érhető el. 

http://qt-project.org/
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Megjelenítő 

A megjelenítő modul végzi az adatok megjelenítését 

képernyőn, változatos formákban. Ezt a modult 

kimondottan a felhasználó igényei szerint készítjük el, 

de természetesen lehetőség van előre elkészített minták 

alapján választani. 

Az alkalmazásnak gyakorlatilag ez a főképe, ez jelenik 

meg az indítás után. Leolvashatók róla a mért értékek 

numerikus formában, de grafikus formában is lehetőség 

van a szint és az úszó helyzetének gyors 

megállapítására.  

Több tartály esetében természetesen lehetőség van egy 

áttekintő főkép készítésére, melyen az összes tartály 

fontosabb adata látható, és egy részletes kép 

készítésére, amelyen csak egy kiválasztott tartály adata látható. Ez a modul végzi a trendkészítést és 

alarmfigyelést is. Az előre beprogramozott határértékek túllépésekor alarm üzenettel figyelmeztet. 

 

Készlet megjelenítő 

A készletnapló megjelenítő modul lehetővé teszi a 

készlet-napló (tartályok szerinti készlet és összkészlet) 

képernyőn történő megjelenítését, szűrését, valamint 

lehetővé teszi az ezen adatokon alapuló jelentések 

készítését. 

Alarm megjelenítő 

Az alarmnapló megjelenítő modul lehetővé teszi az 

alarmok képernyőn történő megjelenítését, szűrését, 

nyugtázását; valamint lehetővé teszi az ezen adatokon 

alapuló jelentések készítését. 

 

 

Trend megjelenítő 

A trend megjelenítő modul különböző grafikonokat 

készít a főbb adatok változásáról. Segítségével 

megtekinthetők pl. a szint, hőmérséklet, normál sűrűség 

és normál térfogat rövid távú változásai. Lehetőség van 

a trendek fájlba való mentésére, elmentett fájlok 

visszaolvasására, megtekintésére, nyomtatására. 
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Hordozható szintmérő integráció 

Ez a modul letölti az adatokat a 810 típusú hordozható 

szintmérőről és elmenti a központi SQL adatbázisba. 

Segítségével kiválaszthatjuk azokat az adatokat, amiket 

fel szeretnénk venni a készletbe. Ezek az adatok 

kinyomtathatók közvetlenül ebből a modulból is, de 

megjelennek a készlet megjelenítő modulban is.  

Konfigurációszerkesztő 

Ez a modul lehetővé teszi a tartálypark konfigurációs 

adatainak (összlégtér, tartálykalibrációs táblák, stb.) 

megtekintését, megváltoztatását, nyomtatását. 

Egyéb funkciók 

Az ismertettet funkciókon kívül természetesen lehetőség van az egyes műszerek kézi üzemeltetésére, 

kalibrálására, a beállítási adatok letöltésére. Ezen funkciók elérése jelszóval védett. 

 


