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Gibitre Programs: a complete 
solution for your lab 
TEST AKTIVITESINI KOLAY VE VERIMLI DEPOLAMAYI SAĞLAYAN EKSIKSIZ BIR YAZILIM ÜRÜNLERI PAKETI 
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Gibitre, bilgisayar kontrollü cihazların kullanımı 
için yazılım ürünleri ailesi geliştirmiştir. Program-
lar doğrudan Gibitre tarafından geliştirilmiştir ve 
kullanımı ve öğrenilmesini kolaylaştırmak için ortak 
özelliklere sahiptir. Programlar standart Gibitre SQL 
veritabanına bağlanır. Herhangi bir Gibitre cihazıyla 
üretilen Test sonuçları ve test eğrileri, test sonunda 
veritabanında otomatik olarak saklanır ve Datagest 
programı kullanılarak kullanılabilir. 
Programlar, Windows 10 veya 11 işletim sistemleri 
ile tam uyumludur. 
Cihazlar ve standart PC arasındaki bağlantı, her bir 
cihazla birlikte verilen USB kablosu kullanılargak 
yapılır. Aynı PC’ye bağlı aletler aynı anda kullanılabilir. 

Test tanımlaması hızlı ve basittir: manuel olarak veya 
bir barkod okuyucu kullanarak girebilirsiniz. 
Standart Gibitre SQL veritabanı, her bir cihaz için ens-
trümanları otomatik olarak ayarlamayı ve sonuçları 
uluslararası standartlara göre hesaplamayı sağlayan 
çok çeşitli test prosedürleri içerir. Test prosedürleri 
ihtiyaçlarınıza göre kolayca hazırlanabilir, kopyalana-
bilir ve düzenlenebilir 
Tolerans Limitleri herbir ürün için, Müşteri ve Test 
Prosedürü manuel olarak girilebilir veya istatistik 
analizi kullanılarak otomatik olarak hesaplanabilir 
Test sonuçlarının limitlere uygunluğunun kontrolü 
her test sonunda otomatik olarak yapılır. 
 

İstatistik 
Programlar otomatik olarak hesaplar: Maks, Min, 
Ortalama, Medyan, Standart Sapma, Cp, Cpk ve plot 
X-Tablosu ve sonuçların Gauss eğrisi. 
Tüm programlarla birlikte gelen Test Raporları 
Editörü, özelleştirilmiş şablonlar hazırlamaya izin 
verir. Raporlar tam test tanımlaması, Test prosedürü 
detayları, Tolerans limitleri, Test eğrileri (farklı renk-
lerle), İstatistik analizi, İmza Şirket logosu ve Notlar 
içerebilir 
Programlar ve Test Raporları çok dillidir. 
Mevcut diller şunlardır: İtalyanca, İngilizce, Almanca, 
Fransızca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca, 
Türkçe, Lehçe, Çekçe 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=SwGene&from=wiki_tr
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Datagest Software 
VERI YÖNETIMI YAZILIMI HER ZAMAN GIBITRE YAZILIMI ILE BIRLIKTE SAĞLANIR VE TEST SONUÇLARININ, 
ISTATISTIKLERIN, TOLERANS SINIRLARININ, MÜŞTERILERIN, ÜRÜNLERIN, YAŞLANDIRMA IŞLEMLERININ YÖNETILMESINE 
IZIN VERIR. 
 

W
IK
I_
10
/2
2_
TR

Genel Bakış 
Datagest programı, tüm Gibitre cihaz kontrol prog-
ramları ile kurulmuş veritabanı yönetim aracıdır. 
Program aşağıda belirtilenlere olanak sağlar: 
• Bağlı tüm cihazlarla birlikte kaydedilen test 
sonuçlarını seçin, filtreleyin, yazdırın, dışa aktarın ve 
analiz edin 
• Tanımlanmış test koşullarıyla ve üretilmiş olan 
sonuçlarla test prosedürlerini hazırlayın 
• Manuel olarak ekleyerek veya kaydedilen sonuçların 

istatistiksel analizini (ortalama ve standart sapma) 
kullanarak her ürün için tolerans limitlerini belirleyin 
• Programa entegre Rapor Düzenleyiciyi kullanarak 
çok cihazlı test raporları hazırlama 
 
Gibitre Standard SQL Veritabanı 
Tüm Gibitre programları, depolanmış test sonuçlarını 
Gibitre Standard SQL veritabanından kullanır. 
Veritabanı, şirket sunucunuzda bulunan mevcut bir 
SQL örneğine kurulabilir. Alternatif olarak, program-

larla birlikte bir SQL motoru (Hızlı sürüm) yüklenir. 
Gibitre - Company Connect programı , Şirket 
yönetim sisteminizde ve Gibitre SQL Standard 
veritabanında bulunan bilgilerin kolayca senkronize 
edilmesini sağlamak için özel olarak geliştirilmiş, 
yapılandırılabilir bir senkronizasyon aracıdır.  
Verilerin senkronizasyonu, sonuçların izlenebilirliğini 
sağlamak, yazım hatalarını önlemek ve barkod 
okuyucular kullanarak bağlanan tüm cihazlar için 
test tanımlamasını girmek için olanak sağlar. 

 

 

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



