Software de gerenciamento
de calibração MET/CAL®
com o software de gerenciamento de recursos para
equipamentos de teste do MET/TEAM®

A solução completa para automatizar e
gerenciar sua carga de trabalho de calibração

Visão geral dos
benefícios do
MET/CAL® com
o MET/TEAM®

A solução completa para
automação de calibração
Os laboratórios de calibração enfrentam diversos
desafios: uma carga de trabalho crescente e mais
complexa; menos técnicos; uma lista crescente
de padrões de qualidade. Acima de tudo, existe
uma pressão constante para redução dos custos.
O software Fluke Calibration ajuda a responder a
tais desafios ao calibrar e gerenciar sua carga de
trabalho com mais eficiência e uniformidade.
O software Fluke Calibration inclui duas aplicações: O software MET/CAL®, líder da indústria para
calibração automatizada; e o software MET/TEAM®
o software para fluxo de trabalho de calibração e
gerenciamento de recursos.
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O MET/CAL e o MET/TEAM fornecem
todas as ferramentas das quais você precisa:
• Executam a calibração automatizada em todos os tipos de testes,
ferramentas e equipamentos de medição, inclusive cc/lf, instrumentos de RF e micro-ondas.
• Criam, editam, testam e documentam os procedimentos de calibração com rapidez e facilidade.
• Configuram e informam uma gama mais ampla de parâmetros de
incerteza de medição e incluem dados de verificação para a realização de trilhas de auditoria e suporte a análises posteriores.
• Rastreiam informações sobre recursos, incluindo histórico e status
de ordens de serviço, rastreabilidade, usuários, clientes e locais.
• Analisam e emitem relatórios de informações de recursos; produzem certificados e relatórios impressos personalizados.
• Disponibilizam dados para outros sistemas corporativos.
• Importam dados do recurso e de calibração para o software
MET/TEAM
• Ajudam a atender aos requisitos de normas de qualidade como
ISO 9000, ISO/IEC 17025, NRC 10 CFR, ANSI Z540.3, entre outras.
Com todos esses recursos, o software Fluke Calibration oferece a
solução de automação de calibração mais abrangente disponível no
mercado. E nós oferecemos o suporte com o programa de suporte
de software MET/SUPPORTSM Gold, para ajudá-lo a se manter o mais
produtivo possível. O Fluke Calibration também oferece uma variedade de serviços de instalação, treinamento e de personalização
para ajudá-lo a utilizar o poder do conjunto de software MET/CAL e
MET/TEAM.
Faça parte da comunidade global de profissionais de calibração
que descobriram o valor do MET/CAL no aumento da produção e no
gerenciamento mais eficiente de recursos de calibração.
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O que há de novo na Versão 9?
• Nova interface de Runtime
– Design intuitivo
– Melhor visibilidade do processo de
calibração
– Usabilidade aprimorada
• Interface do editor de procedimento
atualizada
– Janela de visualização de resultados de
teste em uma interface gráfica do usuário
• Segurança baseada no grupo de usuário,
agora em ambas as aplicações MET/CAL e
MET/TEAM
• Configuração simplificada
• Exportação dos dados de resultados de
testes para um arquivo CSV para análise
externa ao MET/CAL
• Use seu login do Windows para o MET/TEAM
e MET/CAL, em vez de exigir credenciais
separadas
• Integração aprimorada e sem falhas com o
software MET/TEAM
• Sistema de ajuda melhorado com pesquisas
e conexões atualizadas

O que você está perdendo?
Ter a última versão do software MET/CAL lhe dá acesso a muitas novas características e funções. Aqui
estão somente alguns exemplos das capacidades adicionais acrescentadas com cada nova atualização.

Novas características nas versões mais recentes do software MET/CAL
Recursos

7.3

8.0

8.1

8.2

9.0

Padrões flexíveis (permite que os escritores de procedimentos
substituam padrões equivalentes)

•

•

•

•

•

Utilitário de compactação/descompactação (mais fácil transportar
arquivos de procedimento entre sistemas MET/CAL)

•

•

•

•

•

Variáveis nomeadas

•

•

•

•

•

Adaptável para instrumentos configurados pelo usuário

•

•

•

•

•

Crystal Reports 2008

•

•

•

•

•

Pesquisa mais rápida para grandes bancos de dados

•

•

•

•

•

Validação conectada mais flexível (reduz erros de entrada de dados)

•

•

•

•

•

Editor de procedimento com interface do usuário flexível e
funções aprimoradas

•

•

•

•

Segurança do procedimento aprimorada

•

•

•

•

Biblioteca FSC para acessar objetos DLL e COM, o que permite
uma ampla variedade de funcionalidades poderosas, incluindo
a calibração PXI e uso do Excel

•

•

•

•

Relatórios para conformidade com Z540.3

•

•

•

•

Suporte à calibração de sensor de potência de RF melhorado

•

•

•

•

FSCs para suporte mais amplo a instrumentos: Opções do
9640A-LPNX, 5522A, 5080A e o flexível FSC O_CAL para
calibradores de osciloscópio

•

•

•

•

Novo sistema de ajuda conectado

•

•

•

•

Software MET/TEAM baseado em navegador para gerenciamento de
recursos e armazenamento de dados

•

•

•

FSCs para o Amplificador de transcondutância 52120A e o Calibrador
multiproduto 5502A da Fluke Calibration

•

•

•

FSC para o Calibrador multifunção 5730A da Fluke Calibration

•

•

Secionamento de procedimento para permitir execução de porções
aplicáveis de procedimentos MET/CAL

•

•

Compatibilidade com Windows 8

•

•

FSCs para o 96270A e o 96040A da Fluke Calibration, além do FSCs
atualizados para o 9640A, 9640A-LPN e o 9640A-LPNX

•

•

Novo Runtime da interface do usuário

•

Segurança baseada em grupo de usuário

•

Exportação de dados de resultados de testes

•

Autenticação do Windows

•

Integração melhorada com o MET/TEAM

•

Atualizações para o sistema de ajuda conectado

•

Compatibilidade com Windows 10

•
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A calibração
automatizada compatível
com a forma como seu
laboratório funciona

Diagrama do fluxo de trabalho de
automação do software MET/CAL

O software MET/CAL é estruturado em torno do fluxo de instrumentos
pelo processo de calibração e lida com uma ampla gama de testes e
necessidades de calibração de instrumentos de medição, do simples
ao complexo. É baseado no modelo de calibração tradicional como
sua estrutura: a comparação de um instrumento com um padrão de
incerteza conhecida.

Inclua novos itens ao banco de dados.
Ao passo que os instrumentos entram no laboratório de calibração, eles são acrescentados ao banco
de dados. O técnico digita as informações básicas
sobre o recurso em um formulário eletrônico, selecionando em menus suspensos de validação para
garantir a entrada uniforme e precisa.

Executar calibração automatizada.
A calibração automatizada com o software
MET/CAL é rápida, uniforme e poderosa. À primeira
vista, a maioria das pessoas o veem como um
modo de realizar calibrações com mais rapidez, e
o MET/CAL pode oferecer produtividade incrivelmente melhorada. Porém, a uniformidade é outro
benefício significante. Com procedimentos documentados automaticamente, você pode garantir
que todos os operadores concluam todos os testes
e coletem os dados apropriados desses testes da
mesma forma toda vez que o procedimento for
executado. Solicitações com linguagem clara para
o operador e gráficos orientam os técnicos mesmo
pelas calibrações mais complexas.

Captura os resultados completos
da calibração.
O software MET/CAL captura os resultados da
calibração incluindo dados de rastreabilidade e de
condições ambientais. Quando uma calibração é
concluída, o MET/CAL salva a informação no banco
de dados para que possa ser analisada no display
ou impressa. Os registros completos dos resultados
ajudam a identificar condições fora da tolerância
e a atender as exigências de registros da ISO/IEC
17025 e ANSI/NCSL Z540.3.

Armazene o status de resultados e
de atualizações.
O software MET/CAL armazena todos os parâmetros de cada teste realizado em “leituras não
formatadas” para facilitar a criação de relatórios
e favorecer novas análises. Como cada teste é
totalmente documentado para cada procedimento
executado e as informações sobre rastreabilidade
para cada norma são armazenadas no banco
de dados, você tem a documentação completa
do status da calibração, histórico, adequação e
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RELATÓRIO
DO TESTE

RELATÓRIO
DE
CONVOCAÇÃO

@

Execute a calibração, a captura e armazene os resultados.

rastreabilidade de todo o teste e dos instrumentos
de medição que gerencia.

Imprimir relatórios de teste.
O software MET/CAL inclui uma variedade de
relatórios que podem ser visualizados em uma
tela e, depois, impressos. Ao final de cada evento
de calibração, o técnico pode decidir imprimir
os resultados dos testes de calibração ou um
Certificado de calibração. Todos são preparados
com o Crystal Reports, portanto, podem ser
alterados para atender a suas necessidades ou
usados como modelos para a criação de relatórios
personalizados.

Crie relatórios de recuperação.
O software MET/TEAM® de gerenciamento de
ativos gera automaticamente os relatórios de
convocação que podem ser enviados a seus
clientes e aos endereços de e-mail dos usuários
e locais. Estes relatórios de convocação podem
incluir detalhes da última calibração executada
em seu laboratório.

Melhoras de produtividade que se
estendem além da calibração cc/lf
Horas de calibração
0.0

Analisador
de Espectro

com MET/CAL

Gerador
de Sinal

com MET/CAL
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Digital (DSO)

com MET/CAL
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com MET/CAL
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com MET/CAL
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com MET/CAL
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Automatizar a calibração com o MET/CAL permite melhorar a produtividade e o processamento significativamente.

O software MET/CAL é uma solução bem conhecida
para automatizar a calibração elétrica cc/lf. Mas
o MET/CAL também é uma solução ideal para
algumas calibrações de RF, incluindo a calibração
de analisadores de espectro. O MET/CAL pode ser
usado como uma pedra angular para a calibração
de RF junto com a fonte de referência de RF
96270A, que é ideal para a calibração
de analisadores de espectro. O software
MET/CAL e a 96270A permitem aos profissionais
de calibração de RF realizar ganhos de
produtividade substanciais.
Com o software MET/CAL e uma 96270A,
calibrar um analisador de espectro pode demorar
menos de 20 minutos, incluindo a análise dos
dados de resultados e a incerteza da medição.
A automação com o MET/CAL permite tempo de
“ausência” significativo, o que possibilita que
os operadores se ocupem também com outras
tarefas, permitindo o uso mais eficiente do pessoal
altamente experiente.
Com o uso do software MET/CAL para
automatizar calibrações elétricas e de RF permite
reduzir o custo de seu investimento inicial em
software e também os custos de propriedade,
como treinamento e manutenção. Os laboratórios
que realizam diferentes tipos de calibração com
outras aplicações de software Fluke Calibration
podem obter ganhos de eficiência ao usar um
banco de dados MET/TEAM compartilhado para
informar dados de calibração e gerenciar recursos.

Use o software MET/CAL para a automação total e tempo de “ausência” otimizada.
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Calibração automatizada,
mais visibilidade no
processo de calibração
e design moderno para
operação intuitiva
O módulo Runtime reprojetado
exibe o processo de calibração
passo a passo
O módulo MET/CAL Runtime foi reprojetado
com um design moderno e intuitivo. A lista de
seleção de UUT é idêntica à lista do MET/TEAM,
facilitando muito a seleção do recursos que você
deseja calibrar. Você pode pesquisar por número
de modelo, número do recurso e muitos outros
parâmetros, para o máximo em flexibilidade.
Os procedimentos estão disponíveis por meio de
um menu suspenso que pode ser protegido para
permitir que apenas usuários autorizados possam
selecionar um procedimento. Você pode selecionar
um procedimento do MET/TEAM, um arquivo
executável de procedimento (PXE) ou selecionar
a partir do diretório MET/CAL proc.dir. O MET/CAL
lembra quais procedimentos foram executados em
uma sessão, assim, se for necessário duplicar um
teste não é necessário procurá-lo novamente.
É fácil ver cada passo de uma calibração durante
o progresso, e também é fácil ver o status de
aprovação/falha de cada teste, além de outras
informações úteis, como o número e a data
da versão. Um indicador de progresso exibe a
realização em percentual de cada procedimento.

A segurança baseada
em grupo de usuário
permite controlar o
acesso ao MET/CAL
e MET/TEAM
Os controles de segurança baseados em grupos de usuários agora
estão disponíveis no MET/CAL e no MET/TEAM. Um administrador
pode controlar quem pode configurar uma estação de trabalho;
quem pode configurar uma calibração e quem pode executar uma
calibração, tudo organizado por funções do usuário. O administrador também pode tornar certas seleções visíveis ou invisíveis
na interface, de acordo com a configuração de segurança de um
usuário. Isto simplifica as opções de alguns usuários porque não
precisam visualizar itens de menu inacessíveis. As opções de configuração de segurança fornecem controle completo sobre qual
visualização e itens de menu são visíveis e permitidos.

Formato de configuração simplificado
Em versões anteriores do software MET/CAL, fazer alterações ao
arquivo metcal.ini ou mesmo encontrar o parâmetro correto a ser
alterado, poderia ser intimidador, e você ainda tinha que reiniciar
e reexecutar o procedimento. Com o novo formato de configuração,
todas as categorias selecionáveis são visíveis e facilmente acessíveis.
As caixas de seleção e os controles deslizantes simplificam as configurações complexas de hardware, assim, não é preciso imaginar as
possibilidades: elas estão todas bem em frente a você. Esta interface
de configuração simplificada torna ainda mais fácil personalizar o
software MET/CAL para as necessidades de sua equipe.

Exporte os resultados dos testes para uma análise
mais aprofundada
O MET/CAL v9 permite exportar resultados de testes para um arquivo
.csv. Esta característica é útil se você quiser usar um programa de
planilhas, como o Microsoft Excel, para analisar os dados.

Login integrado
Quem precisa de mais uma senha para se lembrar? A autenticação do
Windows oferece a capacidade de usar um login do Windows com
o MET/TEAM e o MET/CAL, em vez de exigir que sejam informadas
credenciais separadamente. E agora o seu departamento de TI é o
responsável por manter a estrutura de segurança de login, e não o
laboratório de calibração.

Integração perfeita do MET/CAL e MET/TEAM
Selecione um procedimento de calibração definido pelo MET/TEAM
como associado ao recurso que você deseja calibrar. Este processo
mais agilizado reduz os passos de login do Runtime e do Editor e
torna mais rápido o acesso ao programa.

Ajuda aprimorada
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Um sistema de ajuda aprimorado facilita a pesquisa pelas
informações das quais você precisa.

Os FSCs fornecem amplo suporte ao
instrumento e ajudam a aumentar a
produtividade
A Biblioteca FSC permite acesso ao procedimento
a qualquer DLL ou objeto COM, o que permite aos
escritores de procedimentos automatizarem a calibração com uma maior variedade de padrões, inclusive
O MET/CAL aceita uma grande variedade de padrões, inclusive instrumentos PXI
National Instruments.
instrumentos PXI National Instruments. A Biblioteca
FSC também permite que o procedimento acesse
Selecione entre milhares de procedimentos
o Microsoft Excel, viabilizando traçados e cálculos
garantidos
personalizados, além de melhor conexão a aplicações
O software MET/CAL vem com procedimentos de amostra que podem ser externas modernas.
usados como estão ou serem modificados para atender a suas condições.
O O_CAL FSC é compatível com a maioria dos
Ou use-os como exemplos para ajudá-lo a criar o seu próprio.
calibradores de osciloscópio Fluke Calibration, em
Ao assinar o programa de suporte de software MET/SUPPORT Gold,
16 combinações diferentes, propiciando econovocê pode ter acesso a uma ampla variedade de procedimentos garanmias de até 90% no tempo de desenvolvimento de
tidos. Visualize a lista atual de procedimentos disponíveis online em
procedimentos.
www.flukecal.com/procedures.
Avalie a incerteza da medição

Use o Editor de Procedimento para gravar e editar seus
próprios procedimentos

A interface de usuário intuitiva e flexível do MET/CAL Editor, desenvolvida com ferramentas do Microsoft Visual Studio, faz dele uma
poderosa ferramenta de desenvolvimento. Características como dados
de resultados de testes e opções de configuração são ligadas ao módulo
Runtime para proporcionar uma operação mais perfeita. Um sistema de
ajuda online conectado oferece exemplos para ajudá-lo. Edite diversos
procedimentos ao mesmo tempo, melhorando a produtividade, graças
ao layout de janelas aprimorado. A depuração também é mais fácil. As
funções integradas do editor incluem desfazer, refazer, ajuda da ponta
da ferramenta, intellisense e destaque de sintaxe.

Organize arquivos de procedimentos logicamente
O Editor de Procedimentos também inclui mais flexibilidade na forma
como você pode organizar arquivos de procedimento. É possível organizar seus procedimentos logicamente, com uma estrutura de projeto/
solução, que melhor atenda aos negócios e às regras operacionais de
seu laboratório.

Secionamento de procedimento
O suporte a Secionamento de procedimento lhe permite executar um
pacote executável de procedimento (PXE) em seções separadas para
realizar apenas uma calibração. Você pode concluir uma calibração
única entre diversos locais físicos e/ou em momentos diferentes, simplificando a identificação do problema ao permitir que as porções discretas
do procedimento sejam executadas separadamente. Sua produtividade
aumenta porque você pode concluir cada seção de procedimento ao
passo que o hardware fique disponível (os padrões configurados não
são necessários para seções não selecionadas.)

Crie novos procedimentos com eficiência
A poderosa linguagem de programação de procedimento do software
MET/CAL usa uma abordagem orientada a blocos de construção. Os
códigos de seleção de função (FSCs) representam vários padrões e
funções usados durante um teste. A linguagem de programação FSCs
de procedimentos do software MET/CAL aceita uma ampla variedade de
padrões e calibradores.
Um FSC pode permitir que um ponto de teste completo seja definido
com apenas uma linha de código. O FSC configurará o padrão e o UUT;
fornecerá instruções de conexão; disparará a medição; fará a leitura; atribuirá e combinará incertezas relevantes; e reiniciará os instrumentos em
uma condição segura — tudo isso a partir de apenas uma linha de código.

O software MET/CAL permite estabelecer taxas
mínimas de incerteza de testes (TURs) para assegurar
que os testes realizados pelo calibrador são suficientemente precisos para o instrumento que está sendo
calibrado.
O software MET/CAL inclui o suporte para a junção
de guarda, dando aos metrologistas a opção de
personalizar o algoritmo para estreitar os limites de
aprovação associados às especificações de calibração
de um UUT.

Execução do teste
Execute um procedimento dentro do Modo de
depuração do Editor de Procedimentos para fazer
trabalhos curtos de rastreio de erros. O software
MET/CAL mantém até mesmo rastreios de razões de
incerteza de teste, especificações e capacidades do
instrumento e informações sobre rastreabilidade para
assegurar que os procedimentos atendam a seus
padrões de qualidade para adequação e validade.

Libere o procedimento
Após estar satisfeito com o procedimento, divulgue-o
para a produção, onde seus técnicos podem replicar
todos os testes com uniformidade em sua carga de
trabalho.

Seus procedimentos devem ser editáveis?
Você pode decidir.
Ao desenvolver novos procedimentos, você pode
querer ter a capacidade de editá-los posteriormente.
Ou pode desejar bloqueá-los para que não possam
ser alterados por outras pessoas. O software MET/
CAL permite compilar procedimentos em arquivos
executáveis para que não possam ser editados exceto
se o código-fonte for disponibilizado. Ao compilar
procedimentos não editáveis, é possível proteger
procedimentos certificados contra alterações ao longo
do tempo entre as calibrações, limitar o acesso a
procedimentos de acordo com os níveis de acesso do
usuário e permitir melhor controle entre versões.
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Software MET/TEAM®:
a solução de software mais
abrangente para gerenciamento
de recursos
O software MET/TEAM é a solução para gerenciamento de recursos
de calibração poderoso e flexível que se integra perfeitamente com
o software MET/CAL. Ideal para profissionais de calibração que
precisam gerenciar fluxos de trabalho em todo o laboratório de
calibração. O software MET/TEAM permite:
• Programar notificações de email para convocação de equipamento
• Realizar a recepção em lote
• Criar e atribuir ordens de serviço
• Rastrear recursos enquanto eles se movem pelo laboratório
• Criar e imprimir relatórios de calibração
• Manter uma trilha de auditoria
• Gerenciar informações sobre envios
• …e mais, muito mais

O software baseado em navegador é prático, seguro e expansível
O software MET/TEAM trabalha com qualquer navegador compatível com HTML 5, inclusive o Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox,
assim, você pode acessá-lo de qualquer lugar.
Diversos níveis de segurança permitem controlar o
acesso com base em usuários individuais ou grupos.
Os usuários só veem a informação apropriada para seu
nível de segurança.
A aplicação usa o Microsoft SQL Server, que fornece
gerenciamento de dados e desempenho confiáveis.
Tanto para um grande laboratório, com diversas
estações em rede, como para uma pequena loja,
que funciona com apenas um computador, você tem
a capacidade de dimensionar de acordo com suas
necessidades.

Personalize o software MET/TEAM para
combinar com sua terminologia corporativa
O software MET/TEAM oferece flexibilidade quase
ilimitada para personalizar. Inclua até 200 campos
de informação, altere os rótulos de campos e tipos
de entrada de dados para ajustar a seu modelo de
negócio. Os campos podem ser ativados, desativados
ou ocultados. É possível até mesmo forçar regras de
negócios ao criar “verificações de dados” para botões
e campos para que os termos e nomes frequentemente
usados sejam digitados da mesma forma toda vez e os
campos necessários sempre sejam preenchidos.

O MET/TEAM permite imprimir relatórios em lote.

Cria relatórios com facilidade
O software MET/TEAM utiliza o Crystal Reports
Professional para geração de relatórios. Ele inclui um
conjunto de padrões de modelos de relatórios que
podem ser usados “como fornecidos” ou personalizados para atender a suas necessidades. Você também
pode criar facilmente novos padrões. O Crystal Reports
facilita a incorporação de elementos gráficos, como
seu logotipo, e a visualização online ou a impressão.

Ajuda com a conformidade com padrões de
qualidade

O flexível ambiente em
navegador do MET/TEAM
permite abrir e editar
diversas janelas ao mesmo
tempo.
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O MET/TEAM usa assinaturas eletrônicas, conforme
exigido pela norma 21CFR Parte 11. Ele registra
todas as alterações e as mantém no histórico para
formar uma trilha de auditoria. E documenta o processo de qualidade para os critérios usados ao decidir
devolver um instrumento ou mantê-lo para reparo e/
ou recalibração. Estas características sustentam a
conformidade com muitos padrões de qualidade e de
regulamentações.

Diagrama de fluxo de trabalho de gerenciamento de recursos do software MET/TEAM
123456789

O software MET/TEAM trabalha
do modo que você trabalha
O software MET/TEAM acompanha o fluxo
de instrumentação na empresa e por todo o
laboratório de calibração.

Configuração e gerenciamento de dados
A configuração de dados é rápida, graças à
interface flexível do MET/TEAM. É possível
configurar os contatos como indivíduos e associálos a instalações; criar recursos individuais sujeitos
a eventos ou categorias de equipamento genéricas;
rastrear informações com base em tipo de recurso,
e mais. Cada display é fácil ler e altamente
personalizável; um botão Quick Link permite se
aprofundar em seus dados, se você desejar.
O MET/TEAM também permite manter um
banco de dados completo de peças e acrescentar
o consumo de peças em ordens de serviço. Você
pode gerenciar o inventário de peças e criar
relatórios facilmente para ajudá-lo a saber quando
encomendar novamente.

Convocação de equipamento
O MET/TEAM permite gerar relatórios de convocação para informar contatos específicos quando a
calibração do equipamento estiver vencida.
Programe e-mails de notificação para enviar
sobre “calibração vencida”. Estes e-mails podem
ser genéricos ou personalizados para diferentes
clientes. Um processo de escalonamento de
convocação permite notificar até três níveis de
contatos dentro de períodos personalizáveis.

Gerenciamento de fluxo de trabalho
O software MET/TEAM aceita o gerenciamento
de fluxo de trabalho e permite que você gerencie
facilmente as tarefas mais comumente executadas.
Receba um recurso ou um grupo de recursos.
Edite uma ordem de serviço, atribua técnicos,
planeje datas. Realize calibrações com o MET/CAL
ou outro software de automação de calibração.
Informações completas sobre a ordem de serviço,
como condições ambientais, horas de trabalho,
certificações, e mais. Retorne e feche as ordens
de serviço quando concluir. Registre as datas de
envio, endereços e informações de rastreamento.

Gerencie os dados do recurso, informações do cliente,
registros de calibração, histórico de manutenção, e mais.

Relatórios
O Crystal Reports Professional facilita a criação
e impressão de relatórios. Ele também pode
ser usado para criar e imprimir certificados de
calibração de nível profissional. Você pode até
criar um lote do processo e imprimir todos os
certificados ao mesmo tempo para uma ordem de
compra específica.
Os relatórios e os certificados podem ser
facilmente personalizados com suas fontes
corporativas, logotipo da empresa e dados da
certificação. MET/TEAM vem com um conjunto
de relatórios padrão que podem ser usados ou
personalizados para atender a suas necessidades.
Você também pode criar novos relatórios e
certificados.
O MET/TEAM também permite planejar relatórios
de convocação a serem entregues automaticamente para endereços de e-mail indicados.
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Amplies o poder do
software MET/TEAM
com módulos opcionais
O software MET/TEAM lhe oferece a flexibilidade para comprar
o software que você precisa agora e acrescentar quando suas
necessidades crescerem e se modificarem. Os três módulos
permitem acrescentar funcionalidade ao software MET/TEAM.

Aplicação móvel

Portal web do cliente

Módulo de comércio

Este módulo permite levar os
softwares MET/TEAM e MET/
CAL ao campo para calibração
no local. Basta verificar os dados
específicos do cliente de que
você precisa, coletar todas as
informações relevantes, inclusive
os procedimentos, executar a
calibração no local e importálas de volta à base de dados
principal quando retornar. O
módulo móvel tem a mesma
interface do software MET/
TEAM, assim, não há curva de
aprendizagem de uma nova
aplicação. O software MET/
TEAM facilita e evita erros ao
sincronizar os dados, então ele
está sempre atualizado.

Se você frequentemente recebe
chamadas de clientes que
querem saber o status de seus
trabalhos de calibração e de
seus reparos, este módulo é
para você. Ele permite dar
acesso somente de leitura a
todo ou parte de seu banco de
dados, assim, os clientes podem
visualizar suas informações
online a qualquer momento.
Os clientes podem verificar
o status de seus trabalhos;
visualizar informações sobre
os recursos; imprimir relatórios
de convocação; acesse seus
certificados de calibração; e
mais. Os clientes só conseguem
visualizar seus próprios dados:
se você gerencia um laboratório
de serviços com diversos
clientes corporativos, você pode
configurar portais para cada um
deles e eles ficarão separados.

Este módulo permite gerar
orçamentos personalizados
para o trabalho, criar e enviar
faturas a seus clientes quando
o trabalho estiver concluído.
Você pode criar os arranjos de
preços de contrato, descontos ou
cobranças adicionais para datas
iniciais e finais, e mais.
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Combine o poder do
MET/CAL e do MET/TEAM
para obter uma solução
total para seu fluxo de
trabalho de calibração
O software MET/CAL permite carregar um procedimento e automatizar
a calibração (o módulo de “calibração runtime”). O software MET/CAL
armazena os resultados da calibração no banco de dados do
MET/TEAM ou MET/TEAM Express.
Software de gerenciamento de
calibração MET/CAL

Software MET/CAL

Software MET/TEAM ou
MET/TEAM Express

Outro software
opcional da
Fluke Calibration

Outro software
para calibração

Módulos
MET/TEAM

O MET/TEAM e o MET/TEAM Express são os
gerenciadores de recursos da aplicação MET/CAL.
Ambos são baseados em navegador. O software
MET/TEAM Express oferece o gerenciamento de
recursos básico, o armazenamento de dados e
a geração de relatório. O software MET/TEAM
oferece uma gama completa de características
de gerenciamento de recursos avançadas,
inclusive o gerenciamento de produtividade,
a função de gerenciamento de envio de peças
e a personalização do processo por meio de
verificações de dados. A versão completa do
software MET/TEAM é necessária para utilizar
a aplicação móvel, o portal web do cliente e o
módulo de comércio.
O MET/CAL/TEAM inclui o software MET/CAL e a
versão completa do software MET/TEAM, com uma
licença de usuário simultâneo do MET/CAL e uma
do MET/TEAM. As licenças simultâneas permitem
que o software seja instalado em qualquer número
de equipamentos, mas só permitem que o software
seja executado em um número específico desses
equipamentos ao mesmo tempo. Comece com
uma ou mais licenças, dependendo do número de
estações de trabalho que você precisa e acrescente
licenças quando suas necessidades se alterarem.
O MET/CAL/TEAMXP inclui o software MET/CAL e
o MET/TEAM Express, com uma licença de usuário
simultânea do MET/CAL e uma do MET/TEAM.
Acesse www.flukecal.com/express para obter
mais informações sobre o MET/TEAM Express e
uma comparação com a versão completa.

Outro software da Fluke
Calibration está disponível
para uma ampla gama de
parâmetros de calibração.
O COMPASS® for
Pressure é uma
plataforma universal
para calibração de
pressão automatizada.
A versão Basic ajuda
a executar calibração
e testes básicos em instrumentos de pressão.
A versão Enhanced permite testes complexos
e tem suporte automatizado a padrões de
transferência de terceiros, além de muitas
características avançadas.
O COMPASS® for Flow
é um pacote de software
de calibração de fluxo
de massa com base na
plataforma de software
COMPASS for Pressure.
Use o software COMPASS
for Flow com o sistema de calibração de fluxo
de gás molbox/molbloc da Fluke Calibration
e também com referências de fluxo de outros
fabricantes.
O software
MET/TEMP II permite
automatizar facilmente a
calibração dos sensores
de temperatura. Ele
oferece uma solução
de calibração de temperatura abrangente
para testar lotes de sensores, com cálculo de
coeficientes de caraterização e impressão de
relatórios de calibração. É possível padronizar
calibrações de comparação ou de pontos
fixos e usar diversas fontes ou referências de
temperatura em um único teste.
O software TableWare
é um pacote de software
para geração de dados e
cálculos que usa dados
inseridos manualmente.
O TableWare calcula
os coeficientes para
RTD, termistores e
termopares. Ele usa
ITS-90, IPTS-68, equações de Callendar-Van
Dusen e polinominais. O TableWare também
gera dados de temperatura vs resistência,
temperatura vs. razão e temperatura versus
tabelas EMF.
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O suporte necessário no
momento necessário
MET/SUPPORTSM Gold
O MET/SUPPORT Gold é um programa de filiação
anual que oferece serviços e suporte premium e
também serviços gratuitos e com desconto para
ajudá-lo a obter a maior produtividade possível.
Upgrade de software gratuito
Os membros do MET/SUPPORT Gold recebem
atualizações gratuitas do software MET/CAL. A
Fluke Calibration normalmente lança pelo menos
uma atualização de software por ano, além de
atualizações menores. As economias podem ser
substanciais, especialmente se você tiver diversas
licenças de software. Usando somente alguns serviços Gold é possível recuperar facilmente um valor
superior à sua taxa de filiação em apenas alguns
meses.
Acesso grátis permanente à biblioteca de procedimentos da Fluke Calibration
A biblioteca de procedimentos da Fluke Calibration
inclui mais de 5.000 procedimentos. Centenas de
procedimentos são lançados todo ano para uma
grande variedade de UUTs populares. Os assinantes do MET/SUPPORT Gold têm acesso grátis
a todos os procedimentos durante seu período de
assinatura. Se não forem assinantes, estes procedimentos devem ser comprados.
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Seminários grátis do MET/SUPPORT Gold pela web
A Fluke Calibration patrocina uma série de seminários bimestrais pela web para os assinantes do MET/
SUPPORT Gold. Os apresentadores respondem a perguntas frequentes, fornecem treinamento em novas
características do software e oferecem dicas e truques
para obter o máximo do software MET/CALPlus.
Descontos nos treinamentos
Os membros do MET/SUPPORT Gold recebem um
desconto de 20% no treinamento de software de
calibração. Isso pode ajudá-lo a preparar seu pessoal
rapidamente e com economia ou ajudá-los a desenvolver experiência na escrita de procedimentos.
Descontos no desenvolvimento de procedimentos
personalizados
Os membros do MET/SUPPORT Gold recebem um
desconto de 20% no desenvolvimento de procedimento personalizado. Se você não encontrar o que
precisa em nossa lista de procedimentos, disponível em www.flukecal.com/procedures, é possível
encomendar que a Fluke Calibration desenvolva um
procedimento personalizado para você. Basta enviar
um e-mail para metsupport@fluke.com para descrever do que precisa e solicitar um orçamento.
Serviços de banco de dados
A recuperação de senhas e serviços de reparo de
banco de dados danificado são oferecidos como
parte do plano Gold anual.

Treinamento do software
MET/CAL

Conformidade com padrões
de qualidade

Novos usuários do MET/CAL podem começar a
usá-lo rapidamente ao assistirem ao treinamento.
Treinamentos presencial e online estão disponíveis para atender diversas preferências de
aprendizagem e orçamentos. Você pode aprender
mais sobre a utilização do banco de dados MET/
CAL; criação de relatórios; escrita de procedimentos; e mais. Visite o centro de treino em
www.flukecal.com/CalSoftwareTraining para
obter uma lista atual de aulas e horários.

O software MET/CAL ajuda a alcançar a
conformidade com uma grande variedade de
padrões de qualidade, inclusive o ISO 9001,
ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540.3, e outros.
O software MET/CAL inclui muitas características
que ajudam a alcançar conformidade com padrões
de qualidade. Ele permite que os usuários:
• Mantenham registros completos sobre a
adequação de cada calibrador e norma
• Documentem datas, equipamento usado
e resultados de cada calibração, além da
rastreabilidade para padrões reconhecidos
• Documentem procedimentos de calibração
• Mantém registros da calibração
• Mantenham registros de histórico de calibração
de cada item no inventário
• Indiquem pontos fora da tolerância
• Registrem as condições ambientais
• Documentem as condições sobre as quais as
calibrações são executadas
• Forneçam a segurança multinível para proteger a
validade das calibrações
• Reúnam as informações sobre resultados e
as informem em qualquer formato exigido.O
MET/CAL é a única aplicação de calibração
comercialmente disponível que respalda a
conformidade com o padrão de qualidade
ANSI/NCSLI Z540.3. Isso inclui todos os relatórios
padrão que são exigidos pelos diferentes
métodos de conformidade com o Z540.3.

Serviços MET/TEAM
A Fluke Calibration oferece uma variedade de
serviços para ajudá-lo a maximizar seu investimento e se tornar um usuário MET/TEAM bem
sucedido. Os serviços incluem a instalação,
inicialização no local, migração de banco de
dados, importação de dados, o personalização e
consultoria.
Veja mais detalhes no site da Fluke Calibration,
em www.flukecal.com/MTservice.

Grupos de usuário do software
A Fluke Calibration normalmente apresenta
reuniões de grupos de usuários durante todo
o ano. Estas reuniões dão aos usuários do
MET/CAL e outras aplicações de software da
Fluke Calibration a possibilidade de se reunirem,
ouvirem sobre novas características do software
e compartilharem dicas com outros usuários do
software. As reuniões de grupo de usuários são
listadas no site da Fluke Calibration, em
www.flukecal.com/user-group-meetings.

Software MET/CAL® com software MET/TEAM® 13

Informações sobre pedidos e
requerimentos do sistema
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Informações sobre pedidos

Requisitos mínimos do sistema

Modelos

Servidor MET/TEAM
• Windows 7 (64 bits)
• Windows 8/8.1 (64 bits)
• Windows 10 (64 bits)
• Windows Server 2008 R2 (64 bits)
• Windows Server 2012 (64 bits)
• Windows Server 2012 R2 (64 bits)

MET/CAL/TEAM Software MET/CAL e MET/TEAM com uma licença
do MET/CAL e uma licença do MET/TEAM
MET/CAL-TL Licença adicional do MET/CAL para MET/CAL/TEAM
MET/TEAM-L Licença adicional do MET/TEAM
MET/CAL/TEAMXP Software MET/CAL e MET/TEAM Express com
uma licença do MET/CAL e uma licença do MET/TEAM Express
MET/TEAMXP-L Licença adicional do MET/TEAM Express

Módulos MET/TEAM
MET/TEAM MOBILE Módulo Móvel MET/TEAM com uma licença
móvel
MET/TEAM MOBILE-L Licença adicional do MET/TEAM Mobile
MET/TEAM PORTAL Portal do cliente MET/TEAM, com 100 licenças
de usuário configuráveis
MET/TEAM PORTAL-L100 Portal do cliente MET/TEAM adicional,
pacote com 100 licenças
MET/TEAM COMMERCE Módulo de comércio MET/TEAM

Suporte MET/CAL
MET/SUPPORT Gold Contrato de suporte prioritário

Produtos adicionais do conjunto de softwares
Fluke Calibration
COMPASS for Pressure Software de calibração de pressão
COMPASS for Flow Software de gerenciamento de calibração
de fluxo
MET/TEMP II V5 Software de calibração de temperatura

Treinamento e serviços
Vários cursos e opções de serviço disponíveis
Vá a www.flukecal.com/CalSoftwareTraining para ver
o horário atual.

Servidor de banco de dados e web (equipamento único)
• Processador Quad Core de 2,0 GHz ou
equivalente
• 16 GB de RAM
• 20 GB de espaço disponível no disco rígido
Servidor web (equipamento separado do servidor de banco de dados)
• Processador Quad Core de 2,0 GHz ou
equivalente
• 4 GB de RAM
• 500 MB de espaço disponível em disco rígido
Servidor de banco de dados (equipamento
separado do servidor Web)
• Processador Quad Core de 2,0 GHz ou
equivalente
• 16 GB de RAM
• 20 GB de espaço disponível no disco rígido
Cliente MET/TEAM
• O MET/TEAM é compatível com todos os navegadores Web modernos que aceitam HTML5, como
o Microsoft Internet Explorer (recomendamos o
IE9 ou superior) e Google Chrome
• Processador Pentium 4 1,0 GHz ou equivalente
• 2 GB de RAM
• A resolução mínima do display é de 1024 x 768
Cliente MET/CAL
• Windows 7 (32 e 64 bits)
• Windows 8/8.1 (32 e 64 bits)
• Windows 10 (32 e 64 bits)
• Windows Server 2008 R2 (32 e 64 bits)
• Windows Server 2012 (32 e 64 bits)
• Windows Server 2012 R2 (64 bits)
• Processador Pentium 4 2,0 GHz ou equivalente
• 4 GB de RAM
• 6 GB de espaço disponível no disco rígido
Observação: Acesse www.flukecal.com/metcal
para obter os requerimentos de sistema do
software mais recente.
O MET/TEAM vem com o Microsoft SQL Server
Express, com a limitação de banco de dados
de 10 GB.
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Soluções totais
em calibração
A Fluke Calibration fornece a mais ampla gama de calibradores e padrões, software, serviços,
suporte e treinamento em calibração elétrica, de temperatura, pressão, RF e fluxo.
Visite o site www.flukecal.com para obter mais informações sobre soluções da Fluke Calibration.

Fluke Calibration. Precisão, desempenho, confiança.™
Electricidade

RF

Temperatura

Fluke Calibration
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Pressão

Fluxo

Software

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Holanda

Para obter mais informações, ligue
Nos EUA (877) 355-3225 ou Fax (425) 446-5116
Na Europa/Oriente Médio/África +31 (0) 40 2675 200 ou fax +31 (0) 40 2675 222
No Canadá (800)-36-FLUKE ou Fax (905) 890-6866
Em outros países +1 (425) 446-5500 ou Fax +1 (425) 446-5116
Site na Internet: http://www.flukecal.com
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