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Legsűrűbben előforduló problémák 
a rezes és optikai méréseknél
• Rossz teszt limit kiválasztása

• Hibás kábelazonosító elnevezések

• Az eredmények összefésülése a projekt végén

• Nem lett lemérve az összes végpont

és ritkábban

• Rossz adapterrel mértünk

• Hol vannak az eddig lemért eredmények?

• Hol a műszer?

• Mikor jár le a kalibrációja?



Munkafolyamat a LinkWare Liveban

Technikus letölti a 
beállításokat a műszerre

Project Manager távolról 
beállítja a műszert a
LinkWare Live-on
keresztül

Jegyzőkönyvezés
LinkWare Live vagy 
LinkWare PC
használatával

Technikus
szinkronizálja az 

eredményeket

Project Manager 
felügyeli a 
folyamatot



Távoli beállítás

• A projekt létrehozása (mint a műszeren)
• Alprojekt
• Teszt beállítások (réz és optika)
• Kábel azonosítók



Csapatmunka

A nagyobb mérési feladatok felosztható alprojektekre és ezek külön 
csapatokhoz vagy alvállalkozókhoz rendelhetőek.

A mérési eredményeket már itt megoszthatjuk az ügyfelekkel, de mi 
határozzuk meg, hogy mit láthatnak.

Manager

• Teszt beállítások és kábelazonosítók szerkesztése

• Tagok meghívása a projektbe

• Jegyzőkönyvek generálása

• Eredmények letöltése LinkWare PC programba

Technikus

• Projektek szinkronizálása

• Eredmények feltöltése a LinkWare Live-ba

• Eredmények megtekintése LinkWare Live-ban.

• Eremények letöltése LinkWare PC-n

Vendég (Viewer)

• Eredmények megtekintése LinkWare Live-ban



Eredmények feltöltése

• Szinkronizál a műszer és a felhő között

• Akár egyszerre több műszerről is



Jegyzőkönyvezés

• Közvetlenül 
a LinkWare Live-ból

• vagy a megszokott  
a LinkWare PC szoftverből 



Eszköz követés

• Az utolsó szinkronizálás lokációja és státusza 
• Kalibráció érvényessége
• FirmWare verzió



Kábelazonosító címke importálás

• Brady, Brother, Dymo és Epson nyomtatókhoz



OKTATÁS

KALIBRÁLÁS

ÉRTÉKESÍTÉS

TANÁCSADÁS

KONFERENCIA

Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket!
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