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Gibitre Programs: a complete 
solution for your lab 
Kompletní balíček softwarových produktů pro snadné a efektivní zkoušky a ukládání výsledků. 
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Společnost Gibitre vyvinula řadu softwarových 
produktů pro použití přístrojů řízených počítačem. 
Programy vyvinula přímo firma Gibitre a vyznačují 
se společnými vlastnostmi, díky čemuž je snadné 
naučit se je používat.  
Programy jsou propojeny se standardní databází 
Gibitre SQL. Výsledky zkoušek a testovací křivky 
vytvořené jakýmkoliv přístrojem Gibitre jsou na konci 
zkoušky automaticky ukládány v databázi, kde jsou 
dostupné prostřednictvím programu Datagest.  
Programy jsou plně kompatibilní s operačními 
systémy Windows 10 nebo 11.  
Přístroje se propojí se standardním počítačem po-
mocí kabelu USB dodávaného s každým přístrojem.  
Přístroje připojené ke stejnému počítači mohou být 
používány zároveň. Identifikace zkoušky je rychlá 

a snadná: identifikátor můžete vložit ručně nebo 
pomocí čtečky čárových kódů.  
Zkušební postupy  
Databáze Standard Gibitre SQL zahrnuje pro každý 
přístroj mnoho zkušebních postupů, které umožňují 
automatické nastavení přístrojů a výpočet výsledků 
podle mezinárodních norem. Postupy zkoušek lze 
snadno připravit, zkopírovat a upravit tak, aby odpo-
vídaly Vašim potřebám. Toleranční meze pro každý 
výrobek, zákazníka a postup zkoušky je možné vložit 
ručně nebo automaticky vypočítat pomocí statistické 
analýzy. Na konci každé zkoušky je automaticky 
zkontrolováno, zda výsledky zkoušky odpovídají 
daným mezím.  
Statistika  
Programy automaticky vypočítají: maximální, 

minimální a střední hodnotu, medián, směrodatnou 
odchylku, indexy způsobilosti Cp a Cpk, zkonstruují 
diagram x s pruhem a Gaussovu křivku výsledků.  
Editor zkušebních zpráv, který je součástí všech 
programů, umožňuje připravit vlastní šablony. Zprávy 
mohou obsahovat kompletní identifikaci testu, 
podrobnosti o zkušebním postupu, meze tolerance, 
zkušební křivky (s různými barvami), statistickou 
analýzu, podpis logo společnosti a poznámky. 
Programy a zkušební protokoly jsou vícejazyčné. 
Dostupné jazyky jsou: Dostupné jazyky: italština, 
angličtina, němčina, francouzština, portugalština, 
ruština, čínština, japonština, turečtina, polština, 
čeština. 
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Datagest Software 
Software pro správu dat je vždy dodáván spolu s jakýmkoliv softwarem Gibitre a umožňuje správu výsledků 
zkoušek, statistik, tolerančních mezí, zákazníků, produktů či způsobů ošetření vzorků.  
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Přehled  
Program Datagest je nástroj pro správu databáze a 
je vždy instalován v kombinaci se všemi programy 
pro ovládání laboratorního zařízení Gibitre.  
Program umožňuje:  
• Vybrat, filtrovat, tisknout, exportovat a analyzovat 
uložené výsledky zkoušek se všemi připojenými 
nástroji.  
• Připravit postupy zkoušek definováním podmínek 
zkoušky a výsledků, kterých má být dosaženo  

• Nastavit toleranční meze pro každý produkt ma-
nuálním vložením nebo pomocí statistické analýzy 
(střední hodnota a směrodatná odchylka) uložených 
výsledků  
• Příprava zkušebních protokolů pro více přístrojů po-
mocí editoru protokolů integrovaného do programu.  
Databáze Gibitre Standard SQL  
Všechny programy Gibitre ukládají výsledky zkoušek 
do databáze Gibitre Standard SQL. Databáze může 
být instalována do existující databáze SQL na firem-

ním serveru. Případně může být spolu s programy 
instalován SQL engine (verze Express).  
Program Gibitre - Company Connect je konfiguro-
vatelný synchronizační nástroj umožňující snadnou 
synchronizaci informací dostupných v systému 
správy Vaší firmy a v databázi Gibitre SQL Standard.  
Synchronizace dat umožní zajistit sledovatelnost 
výsledků, zabránit překlepům a vkládat identifikátory 
zkoušek pro všechny připojené nástroje pomocí 
čteček čárových kódů. 

 

 

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



