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Faça Fácil!   

Adição de Tags para a coleta de dados 

 

Vamos adicionar Tags para a coleta de dados de uma aplicação iFIX existente e armazenar no 
Proficy Historian. A coleta de outras fontes de dados, como OPC, é similar. 

Consideramos um Servidor Proficy Historian já instalado.  

Antes de iniciar a configuração do Historian, devemos iniciar o coletor iFIX: 

1. Selecione START ���� PROGRAMS ���� PROFICY HISTORIAN 3.1. 

2. Clique em Start iFix Collector. 

 

3. Será apresentada uma janela do DOS, com a confirmação de inicialização do coletor. 
Esta janela poderá ser minimizada. Em uma configuração típica adicionamos o início 
do coletor ao start-up do iFIX. 
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4. Após o início do coletor, a interface de administração do Historian poderá ser aberta. 
Selecione o Administrador do Historian, novamente através da lista de programas 
(START ���� PROGRAMS ���� PROFICY HISTORIAN 3.1 ���� HISTORIAN ADMINISTRATOR).  

A seguinte tela será mostrada: 
 

 
Esta interface permite monitorar o funcionamento do Servidor e dos coletores de dados. 
Verifique se o coletor do iFix está com Status Running, conforme figura acima. 

5. Clique sobre o link TAGS na parte superior da janela do Administrador do Historian 
para iniciar a configuração dos pontos de coleta. A seguinte tela será aberta: 

 

O coletor instalado recebe o 

“nome do computador” + 
Sufixo “_iFix” 



        
 
 
 
 
 
 

Aquarius Software Ltda.  FF-ADICAOTAGS.DOC 

Rua Silvia, 110 – 9º andar, CEP 01331-010 São Paulo – SP  

(11) 3178-1700 - www.aquarius.com.br 3/3  

6. Para adicionar tags, clique em ADD TAGS FROM COLLECTORS. A seguinte tela será 
exibida: 

 

7. No campo COLLECTOR, selecione o coletor do iFIX . 

8. Clique no botão BROWSE para listar todos os tags disponíveis para coleta. 

9. Selecione os tags para coleta automática no Historian. 

10. Clique no botão ADD SELECTED TAGS para completar a etapa de adição dos tags. 

 

Simples, não é mesmo? 

Acompanhe nossa série “Faça Fácil”  e na próxima edição veja mais dicas de configuração. 
Até a próxima! 


