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GIBITRE PROGRAMOK: TELJESKÖRŰ 
MEGOLDÁS LABORATÓRIUMOK 
SZÁMÁRA 
Minden szükséges szoftver egy csomagban, az egyszerűbb, hatékonyabb mérés és adattárolás érdekében 
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A Gibitre saját szoftvercsaládot fejlesztett ki a 
számítógép-vezérelt mérőberendezések kezelésére. 
A programok fejlesztését közvetlenül a Gibitre végzi, 
és közös működési elvüknek köszönhetően azok 
használata egyszerű és könnyen elsajátítható.  
A programok a Gibitre Standard SQL adatbázishoz 
kapcsolódnak.  
A Gibitre mérőberendezések bármelyike által 
elkészített mérési eredmények és görbék a mérés 
végeztével automatikusan tárolásra kerülnek az 
adatbázisban, illetve elérhetővé válnak a Datagest 
programban.  
A programok teljes mértékben kompatibilisek a 
Windows 7, 8 és 10 operációs rendszerekkel.  
A mérőberendezéseket a számítógéppel USB kábel 
kapcsolja össze, amelyet minden készülékünk mellé 
biztosítunk. Az egy számítógéphez csatlakoztatott 

mérőberendezések egyidőben használhatók. A 
mérések azonosítása gyors és egyszerű: a megfelelő 
paraméterek bevitele kézi úton vagy vonalkódolvasó-
val történhet.  
Mérési eljárások  
A Gibitre Standard SQL adatbázis mérési eljárások 
széles választékát tartalmazza minden mérőberen-
dezésünkhöz. Ezek lehetővé teszik, hogy a mérési 
paraméterek megadása, illetve az eredmények 
kiszámítása automatikusan, a nemzetközi szabvá-
nyoknak megfelelően történjen. Új mérési eljárások 
egyszerűen készíthetők, másolhatók és szerkeszthe-
tők az ügyfeleink igényeinek megfelelően.  
A Tűréshatárok minden egyes termék, megrendelő 
és mérési eljárás esetében megadhatók kézi bevitel-
lel, vagy automatikusan meghatározhatók statiszti-
kai elemzés segítségével. Minden tesztet követően 

automatikusan megtörténik a mérési eredmények 
összehasonlítása a megadott határértékekkel.  
Statisztika  
A programok automatikusan meghatározzák az 
eredmények maximumát, minimumát, átlagát, medi-
ánját, szórását, Cp és Cpk értékeit, illetve ábrázolják 
azok hisztogramját és eloszlásgörbéjét.  
A Mérési jegyzőkönyv a következőket tartal-
mazhatja: azonosító paraméterek (megrendelés, 
szállítmány, széria, termék, megrendelő, dátum, 
kezelő), mérési eljárás, eredmények, tűrés, mérési 
görbék (különböző színben), statisztikai elemzés, 
megjegyzések, a kezelő aláírása, cégjelzés. 
A Gibitre programok többnyelvűek. Elérhető nyelvek: 
olasz, angol, német, francia, portugál, orosz, kínai, 
japán, török, lengyel, cseh. 
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Datagest Software 
Az adatkezelő programot minden esetben biztosítjuk a Gibitre szoftverek mellé. A program lehetővé teszi a mérési 
eredmények, statisztikák, tűrések, megrendelők, termékek, valamint öregítési vizsgálatok kezelését. 
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Áttekintés  
A Gibitre mérőberendezések saját kezelőprogramja 
mellett minden esetben telepítésre kerül a Datagest 
adatbáziskezelő program is.  
A szoftver lehetőséget ad:  
• A csatlakoztatott berendezések bármelyikén tárolt 
mérési eredmények kiválasztására, szűrésére, nyom-
tatására, exportálására és kiértékelésére  
• Mérési eljárások készítésére a mérési körülmények 
és a meghatározni kívánt eredmények megadásával  
• Tűréshatárok megadására minden egyes termékre, 

kézi bevitellel vagy korábbi eredmények statisztikai 
elemzése (átlag és szórás) alapján  
• Több mérőberendezésre kiterjedő mérési jegyző-
könyvek készítésére  
Gibitre Standard SQL adatbázis  
Minden Gibitre program a Gibitre Standard SQL 
adatbázisban tárolja el a mérési eredményeket. Az 
adatbázis az ügyfeleink saját szerverén már meglé-
vő SQL adatbázis részeként is telepíthető. Ellenkező 
esetban a többi szoftverrel együtt egy SQL program 
(Express Version) is telepítésre kerül.  

A Gibitre - Company Connect program egy testre 
szabható szinkronizációs eszköz, amely kimondot-
tan azért került kifejlesztésre, hogy lehetővé tegye 
az ügyfeleink saját rendszerének gördülékeny össze-
hangolását a Gibitre Standard SQL adatbázissal.  
Az adatok szinkronizációja biztosítja az eredmények 
nyomon követhetőségét, megelőzi a gépelési hibá-
kat, illetve vonalkódolvasók segítségével lehetővé 
teszi az egyes csatlakoztatott mérőberendezéseken 
elvégzett mérések beazonosítását. 
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