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Gibitre Programs: a complete 
solution for your lab 
Um pacote completo de produtos de software para tornar as atividades de ensaio e de armazenamento fácil e 
eficiente. 
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A Gibitre desenvolveu uma família de produtos de 
software para o uso de instrumentos controlados 
por computador. Os programas são desenvolvidos 
diretamente pela Gibitre e possuem recursos co-
muns para facilitar a sua aprendizagem e utilização. 
Os programas estão conectados à base de dados 
Gibitre SQL Padrão. Os resultados e as curvas de 
ensaio obtidas com qualquer instrumento Gibitre 
são automaticamente armazenados na base de 
dados no final do ensaio e ficam disponíveis usando 
o programa Datagest 
Os programas são totalmente compatíveis com os 
sistemas operacionais Windows 10 ou 11 
A conexão entre os instrumentos e o computador 
é feita usando o cabo USB fornecido com cada 
instrumento. Instrumentos conectados ao mesmo 
computador podem ser usados simultaneamente 

A identificação do ensaio é rápida e simples: pode 
ser inserida manualmente ou usando um leitor de 
código de barras 
Procedimentos de Ensaio 
A base de dados Gibitre SQL Padrão inclui uma 
grande variedade de procedimentos de ensaio que 
permite definir automaticamente os instrumentos 
e calcular os resultados de acordo com os padrões 
internacionais. Os procedimentos de ensaio podem 
ser facilmente preparados, copiados e editados 
Os limites de tolerância para cada produto, cliente 
e procedimento de ensaio podem ser inseridos ma-
nualmente ou calculados automaticamente, usando 
análise estatística. A verificação da conformidade 
dos resultados do ensaio com os limites é feita de 
forma automática no final de cada ensaio 
 

Estatísticas 
Os programas calculam automaticamente: Max, 
Min, Média, Mediana, Desvio Padrão, Cp, Cpk e 
apresentam, de forma gráfica, a curva Gaussiana 
dos resultados obtidos 
Os relatórios de teste Editor, incluídos com todos 
os programas, permitem preparar modelos perso-
nalizados. Os relatórios podem incluir identificação 
completa do teste, detalhes do procedimento de 
teste, limites de tolerância, curvas de teste (com 
cores diferentes), análise estatística, logotipo da 
empresa de assinatura e notas 
Os Programas e Relatórios de Testes são multilin-
gues 
Línguas disponíveis são: Italiano, inglês, alemão, 
francês, português, russo, chinês, japonês, turco, 
polaco, checo 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=SwGene&from=wiki_pt
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Datagest Software 
Um software para gestão de dados é sempre fornecido em conjunto com qualquer Software Gibitre e permite 
a gestão de Resultados de Ensaios, Estatísticas, Limites de Tolerância, Clientes, Produtos e Tratamentos de 
Envelhecimento. 
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Visão geral 
O programa Datagest é uma ferramenta de gestão 
de base de dados que está sempre instalada em 
combinação com todos os programas de controlo 
de instrumentos da Gibitre. O programa permite: 
• Seleccionar, filtrar, imprimir, exportar e analisar os 
resultados armazenados de ensaios realizados com 
todos os instrumentos conectados. 
• Preparar procedimentos de ensaio, definindo 
as condições de ensaio e os resultados a serem 
produzidos. 
• Definir limites de tolerância para cada produto, por 
inserção manual, ou usando a análise estatística 

(média e desvio padrão) dos resultados armazena-
dos. 
• Preparar relatórios de teste multi-instrumentos 
utilizando o Editor de Relatórios integrado com o 
programa 
 
Base de dados Gibitre SQL Padrão 
Todos os programas da Gibitre usam os resultados 
dos ensaios armazenados na base de dados Gibitre 
SQL Padrão. 
A base de dados pode ser instalada no servidor da 
sua empresa, se este possuir uma linguagem de 
pesquisa SQL. Como alternativa, um mecanismo 

SQL (Express Version) pode ser instalado conjunta-
mente com os programas. 
Gibitre - Company Connect Program 
É uma ferramenta de sincronização configurável, 
desenvolvida especificamente para permitir uma 
fácil sincronização das informações disponíveis no 
sistema de gestão da sua empresa e na base de 
dados Gibitre SQL Padrão. 
A sincronização de dados permite garantir a ras-
treabilidade dos resultados, evitar erros de digitação 
e inserir a identificação do ensaio para todos os 
instrumentos conectados, usando um leitor de 
código de barras. 
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