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Maintenance and 
Calibration Service 
Firma Gibitre Instruments poskytuje 
servisní a kalibrační služby pro všechny 
instalované přístroje. Kalibrace se provádí 
za použití referenčních přístrojů se 
sledovatelností podle primárních norem 
Gibitre. 
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Remote assistance 
Service 
Služba vzdálené pomoci pomocí softwaru 
Team Viewer 
 

Charakteristika služby  
Společnost Gibitre Instruments poskytuje servisní a 
kalibrační služby pro všechny vyráběné přístroje.  
Nabízené služby jsou průběžně analyzovány a 
vylepšovány tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky 
zákazníků týkající se spolehlivosti opatření a doku-
mentace kalibrace přístrojů.  
Služba je koordinována přímo z kanceláře Gibitre 
pro většinu evropských zemí nebo je poskytována 

agenturou Gibitre prostřednictvím techniků přímo 
vyškolených a aprobovaných společností Gibitre.  
Plánovaná údržba a kalibrační služba  
Služba je nabízena formou roční smlouvy o údržbě 
a zahrnuje:  
• náklady na údržbu a kalibraci každého přístroje 
Gibitre vlastněného zákazníkem;  
• náklady na návštěvy technika, které jsou stanoveny 
podle vzdálenosti, počtu plánovaných činností v roce 

a odhadované doby práce na poskytování služby;  
• aktivaci služby Vzdálená pomoc po dobu trvání 
smlouvy o údržbě (u přístrojů řízených pomocí PC);  
• volitelné služby aktualizace softwaru.  
Počet akcí roční údržby / kalibrace pro každý nástroj 
a načasování těchto činností jsou definovány podle 
potřeb zákazníka. 

 

 

Účel služby  
Účelem služby je:  
• identifikace pracovních problémů u přístrojů spoje-
ných se softwarem Gibitre;  
• vzdálená instalace programů na nových počítačích.  
Charakteristiky služby  
Služba je poskytována pomocí softwaru Team 

Viewer, k němuž Gibitre vlastní oficiální licence. 
Vzdálená pomoc musí být výslovně požadována a 
aktivována zákazníkem v každém jednotlivém přípa-
dě, protože instalace programu neumožňuje žádné 
automatické nebo nevyžádané opakované připojení 
k počítačům. Pro použití softwaru pro vzdálenou 
asistenci je vyžadováno aktivní internetové připojení 

počítače.  
Předplatné služby  
Služba je bezplatná pro přístroje v záruční lhůtě a pro 
zákazníky, kteří uzavřou smlouvu o údržbě včetně 
této možnosti.  
Službu lze snadno aktivovat přístupem na webové 
stránky Gibitre. 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Service&from=wiki_cz
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Remote&from=wiki_cz



