Beamex LOGiCAL
Tilausperusteinen kalibrointiohjelmisto

Beamex LOGiCAL
KALIBROINNIT KÄTEVÄSTI
Beamex on kehittänyt kalibrointiohjelmistoja jo
80-luvulta saakka, ja LOGiCAL on sekä uusin että
ensimmäinen pilvipohjainen ja tilausperusteinen
ratkaisu kalibrointien hallintaan ja dokumentointiin.

Mikä on Beamex LOGiCAL?

Edistyksellinen kommunikointitekniikka
LOGiCAL käyttää verkkopalvelupohjaista kommunikointi
tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman kommunikoinnin
sellaisten mobiililaitteiden (puhelin, tabletti) kanssa, joihin on
asennettu Beamexin maksuton bMobile2-sovellus. Luonnollisesti
voit myös kommunikoida Beamexin dokumentoivien MC6-,
MC4- ja MC2-kalibraattoreiden kanssa.

Beamex LOGiCAL on tilausperusteinen ja pilvipohjainen
kalibrointiohjelmisto.
LOGiCAL-tietokantaan voit tallentaa kaikki kalibroitavat laitteesi
sekä kalibraattorit (referenssit). Voit suunnitella kalibrointityöt
ja kohdistaa ne henkilöille, jotka tekevät varsinaiset kalibroinnit.
Kohdistetut työt lähetetään mobiililaitteeseen (Beamexkalibraattori tai bMobile-sovellus), joka sitten ohjaa käyttäjää
kalibroinnin suorituksessa.
Kun kalibroinnit on tehty, voit yhdistää mobiililaitteen LOGiCALiin,
ladata tulokset tietokantaan ja tarvittaessa tulostaa pöytäkirjat.

Beamex MC2

Beamex MC6-Ex

Beamex MC4

Beamex MC6-T

Beamex MC6

Beamex MC6 Workstation

Lista tuetuista kalibraattoreista, älypuhelimista ja tableteista
löytyy osoitteesta: https://www.beamex.com/fi/ohjelmistot/
logical-kalibrointiohjelmisto/
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Miksi käyttää kalibrointiohjelmistoa?
Kalibrointitulosten kirjaaminen käsin on sekä aikaa
vievää että herkkää virheellisille kirjauksille. Käyttämällä
dokumentoivaa kalibraattoria ja kalibrointiohjelmistoa
vältytään kokonaan käsin kirjaamiselta, ja lisäksi
monet kalibrointitapahtumat voidaan myös täysin
automatisoida.

Miksi käyttää pilvipohjaista
kalibrointiohjelmistoa?
• Pilvipohjaisen ohjelmiston käyttö on kustannus
tehokasta, koska ohjelmasta maksetaan käytön
perusteella.
• Erillistä laitealustaa (tietokone/palvelin) tai
asennusta ei tarvita, riittää kun on internet-yhteys.
• Käyttäjän ei tarvitse huolehtia päivityksistä, sillä
pilvessä on aina uusin versio ohjelmasta.

Kenelle LOGiCAL sopii?

Aloita LOGiCALin ilmainen kokeilu!

LOGiCAL-ohjelmisto on tarkoitettu kalibrointeja tekeville
henkilöille, jotka tarvitsevat nykyaikaisen ja helpon tavan ylläpitää
laiterekisteriä ja kalibrointituloksia, korvaamaan manuaalisen
kirjaamisen paperille tai Exceliin.

Aloita kokeilu alla olevasta linkistä. Luo tili ja aloita käyttö.

LOGiCAL on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Laitteiston ja
ohjelmiston asennusta ei tarvita, riittää kun sinulla on internetyhteys. Ohjelman hinnoittelu perustuu maksamiseen käytön
mukaan.

Jos sinulla on jo Beamexin dokumentoiva kalibraattori
(MC6, MC4 tai MC2), voit käyttää LOGiCALia sen kanssa
ja esimerkiksi aloittaa lataamalla tallennetut kalibroinnit
LOGiCAL-tietokantaan.
Voit myös kokeilla LOGiCALia yhdessä Beamex bMobile
-sovelluksen kanssa: voit tallentaa kalibrointitulokset
sovellukseen ja sitten siirtää ne LOGiCAL-tietokantaan.

LOGiCAL on nopea tapa digitalisoida kalibrointiprosessi; helppo
ja turvallinen tapa hallinnoida kalibrointireferenssejä, laitekantaa,
kalibrointiaikatauluja ja kalibrointituloksia.

Mene osoitteeseen https://logical.beamex.com, josta
pääset kokeilemaan LOGiCALin käyttöä ilmaiseksi.

LOGiCAL tukee mobiililaitteita (Beamexin kalibraattorit ja bMobilesovellus), joten kenttäolosuhteisiin ei tarvitse ottaa mukaan muita
dokumentointilaitteita, kuten esimerkiksi kannettavaa tietokonetta.

Osoitteesta https://www.beamex.com/fi/ohjelmistot/
logical-kalibrointiohjelmisto/ löydät lisää tietoa
LOGiCALista.

Voit aloittaa LOGiCALin käytön yhdessä bMobile-sovelluksen
kanssa, joka tukee olemassa olevia kalibrointireferenssejäsi, tai
käyttää LOGiCALia Beamexin dokumentoivien kalibraattoreiden
kanssa, jolloin koko kalibrointitapahtuman voi useissa tapauksissa
automatisoida lähes kokonaan. LOGiCAL sopii monenlaiseen
teollisuuteen kuten kunnossapitoyrityksille, voimalaitoksille,
sellu- ja paperiteollisuuteen jne.

Jos haluat esittelyn tai muuten apua aloitukseen, ota yhteys
meihin.
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Beamex bMobile -kalibrointisovellus
Beamex bMobile on tehokas, mobiili ja paperiton ratkaisu
kalibrointien suorittamiseen ja dokumentointiin.
Kalibroinnin aikana bMobile opastaa käyttäjää koko
kalibrointiprosessin läpi, ja käyttäjä voi kirjata mittaustulokset
digitaalisesti suoraan sovellukseen. Kun kalibroinnit on tehty,
tulokset saadaan siirrettyä suoraan LOGiCALiin.
Beamex bMobile-sovellus ei tarvitse jatkuvaa internet-yhteyttä
– ainoastaan tietojen siirron aikana.

ACCESS

Voit ladata Beamex bMobile-sovelluksen ilmaiseksi Google
Playstä Android-laitteille tai Beamex bMobile -päivityssivulta
Windows 10 -laitteille.

LAITTEET

ANALYSOINTI

KALIBROINTIPÖYTÄKIRJAT

REFERENSSIT

CREDITS

YHDISTÄ
10.001
9.980

KALIBROI

Hinnoittelu & ostaminen

Tarvitsetko jotain muuta?

Koska Beamex LOGiCAL on tilausperusteinen ja pilvipohjainen
ohjelmisto, sitä ei tarvitse ostaa ja asentaa – riittää, kun tilaa
aika- ja käyttömäärähinnoitellun käyttöoikeuden.

Jos työskentelet säännellyllä alalla kuten lääketeollisuudessa,
LOGiCAL ei ehkä sovellu käyttöösi. Silloin Beamexin CMX
-kalibrointienhallintaohjelmisto voi olla sopivampi ratkaisu.

LOGiCALin hinnoittelu on jaettu kahteen osaan: LOGiCAL
Access ja LOGiCAL Credits.

Lisätietoa CMX-ohjelmistosta löydät sen omalta tuotesivulta:
https://www.beamex.com/fi/ohjelmistot/cmxkalibrointiohjelmisto/

LOGiCAL Access on tilaus, joka antaa pääsyn LOGiCALtietokantaan, missä voit rakentaa oman laiterekisterisi.
LOGiCAL Credits ovat etukäteen ostettuja pisteitä, joita
tarvitaan, kun kalibrointituloksia ladataan LOGiCAL-tietokantaan.
Täten LOGiCALin kokonaiskustannus muodostuu ostetusta
käyttöajasta ja kalibrointien kappalemäärästä.
Tarkemmat hinnoittelutiedot löytyvät osoitteesta: https://www.
beamex.com/fi/ohjelmistot/logical-kalibrointiohjelmisto/
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