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Rejestracja konta w serwisie TIA Portal Cloud 

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industry-
software/automation-software/tia-portal/virtual-commissioning/simulation-cloud.html  
umożliwia dostęp do konta chmurowego z preinstalowanym środowiskiem TIA Portal wraz z 
narzędziami opcjonalnymi w wersji Trial 21 dni. Udostępnienie konta chmurowego z TIA 
Portal ma na celu stworzenie możliwości testowania nowych funkcjonalności  dostępnych w 
TIA Portal V16, jak również ma być przygotowaniem do tworzenia i testowania projektów 
wyłącznie na platformie programowej, przy wykorzystaniu wirtualnego sterownika jakim jest 
PLC SIM Advanced.  
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Aby uzyskać dostęp do konta chmurowego konieczna jest rejestracja użytkownika. 
W tym celu należy kliknąć na „Request a trial version”. Po kliknięciu pojawi się formularz: 
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Po wypełnieniu formularza należy kliknąć na „Send”. Spowoduje to wysłanie wypełnionego 
formularza do systemu rejestracji konta chmurowego. Średni czas rejestracji konta 
chmurowego dla TIA Portal Cloud to  3-5 dni roboczych. Z  adresu DI TIA Portal Cloud 
Promotion specialoffer-premiumportal.industry@siemens.com zostanie  przesłane 
potwierdzenie  rejestracji wraz z linkiem do rejestracji oraz kodami rejestracyjnymi. 
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Po pierwszym logowaniu zostanie przesłany następujący e-mail: 
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Po ponownym zalogowaniu do konta pojawi się następujący ekran: 
 

 
 
 
 
Oprócz ikony TIA Portal Cloud dostępne będą też inne ikony za pomocą których można 
realizować różne zadania np. „Life Cycle Check for device.” ,służy do analizy posiadanego 
sprzętu firmy Siemens marki SIMATIC i oceny aktualnej jego dostępności. Ponieważ celem 
niniejszego opracowania jest środowisko TIA Portal skupimy się na ikonie TIA Portal Cloud. 
Należy kliknąć  na ikonę TIA Portal Cloud. Będziemy mieli dwie możliwości do wyboru: 
TIA Portal V15.1 oraz TIA Portal V16. 
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Po wybraniu TIA Portal V16 pojawi się informacja jakie oprogramowanie zostało 
zainstalowanie w środowisku TIA Portal V16 oraz dostępna będzie tez informacja ile dni 
będziemy mogli użytkować wersję Trial. 
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W kolejnym kroku klikamy na „ Launch TIA Portal Cloud 16 Trial”. Pojawia się gotowe konto 
chmurowe z zainstalowanymi wszystkimi narzędziami opisanymi powyżej. Możemy 
rozpocząć pracę w środowisku TIA Portal V16. 
 

 
 
 
Aby dostarczyć dane do naszego konta chmurowego należy wrócić do Industry Premium 
Portal. Wybieramy File Share: 
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Projekt który chcielibyśmy umieścić na koncie chmurowym np. project6.zip należy umieścić 
w katalogu Siemens i następnie w podkatalogu Automation. 
Synchronizacja plików pomiędzy kontem chmurowym z TIA Portal a narzędziem File Share 
odbywa się poprzez katalog Automation. 
 
 

 
 
 
Następnie przechodzimy do konta chmurowego i aktywujemy przycisk Sync File. 
Powoduje to udostępnienie plików znajdujących się w File share na koncie chmurowym w 
katalogu : Documents/Automation  
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Przesłany program możemy otworzyć i pracować nad nim w środowisku TIA Portal. W 
opisany powyżej sposób należy dostarczać i pobierać dane i projekty do systemu 
chmurowego TIA Portal Cloud. 
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