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Maintenance and 
Calibration Service 
A Gibitre Instruments fornece serviços de 
manutenção e de calibração para todos 
os instrumentos instalados. A calibração 
é realizada utilizando instrumentos 
de referência com rastreabilidade aos 
padrões da Gibitre. 
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Remote Assistance 
Service 
O Serviço de Assistência Remota usando o 
Team Viewer Software 
 

Características do Serviço 
A Gibitre Instruments fornece serviços de manu-
tenção e de calibração para todos os instrumentos 
por si produzidos. Os serviços oferecidos foram 
estudados e são continuamente aperfeiçoados 
para atender aos mais altos requisitos dos Clientes 
e relativos à confiabilidade das medidas e da docu-
mentação de calibração.  
O serviço é coordenado diretamente da sede Gibitre, 
para a maioria dos países europeus, ou é fornecido 

por meio de um Agente Gibitre e por técnicos direc-
tamente treinados e qualificados pela Gibitre. 
Manutenção Programada e Serviço de Calibração 
O serviço é oferecido na forma de um contrato anual 
de manutenção e inclui: 
• O custo para a manutenção e calibração de cada 
instrumento Gibitre propriedade do Cliente; 
• O custo de deslocação do técnico, avaliado com 
base na distância, no número de operações progra-
madas no ano e no tempo estimado de trabalho 

para a prestação do serviço; 
• Activação do serviço de Assistência Remota 
durante a vigência do contrato de manutenção (para 
instrumentos controlados via computador); 
• Serviços opcionais de actualização de software; 
• O número de acções anuais de manutenção/cali-
bração de cada instrumento e o tempo de execução 
das atividades são definidos de acordo com as 
necessidades do Cliente. 

 

 

Objectivo do serviço 
• Os objetivos do serviço são: 
• Identificação de problemas surgidos na operação 
de instrumentos conectados a softwares Gibitre; 
• Instalação remota de programas em novos PC’s. 
 
Características do Serviço 
O serviço é fornecido usando o software Team 

Viewer, do qual a Gibitre é proprietária oficial. 
A assistência remota deve ser explicitamente solici-
tada e activada pelo Cliente sempre que a instalação 
de programas não permita qualquer tipo de ligação 
automática aos seus computadores. 
Para a utilização do software de assistência remota 
é necessária uma conexão activa com a Internet 
do PC. 

Subscrição do serviço 
O serviço é gratuito para assistência de instrumen-
tos em períodos de garantia e para os Clientes que 
tenham assinado um contrato de manutenção que 
inclua essa opção. O serviço pode ser facilmente 
activado através do website da Gibitre. 

 

 

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



