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Beamex LOGiCAL
CALIBRATIONS MADE LOGICAL

Dokumentujte vaše 
kalibrace  
kdekoli a kdykoli. 

Manuální dokumentace výsledků kalibrací 

s pomocí tužky a papíru zabere 

spoustu času a dochází 

při ní k chybám. Pomocí 

dokumentačních kalibrátorů 

a kalibračního software 

můžete vaši dokumentaci 

kalibrací automatizovat, což vám 

ušetří čas a zvýší kvalitu vašich 

záznamů eliminací chyb.

LOGiCAL – Dokumentace kalibrací 
kdekoli a kdykoli
Beamex LOGiCAL je moderní zdarma dostupný cloudový 
software pro generování kalibračních listů v češtině, 
slovenštině a dalších jazycích. Nabízí dostupný a snadný 
způsob dokumentování výsledků kalibrace.

LOGiCAL načítá výsledky kalibrací z vybraných 
dokumentačních kalibrátorů Beamex a uvádí tyto výsledky 
na elektronickém kalibračním listu ve formátu PDF.

Proč používat cloudový software?
  Použití cloudového software jako je LOGiCAL je cenově 

velmi dostupné.

  Toto řešení je zcela zdarma a nepotřebuje podporu IT 
oddělení.   

  Snadný přístup k tomuto software odkudkoli, kde máte 
internetové připojení.

  Není potřeba se starat o aktualizace, protože k nim 
dochází automaticky.
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Beamex LOGiCAL

Začněte hned používat LOGiCAL!
Pokud vlastníte podporovaný dokumentační kalibrátor Beamex, 
můžete začít používat LOGiCAL ihned a zdarma, stačí přejít na 
stránku software LOGiCAL a registrovat se.

Přejděte na https://logical.beamex.com a začněte ihned 
používat LOGiCAL.

Podrobné informace, jak začít najdete na stránce LOGiCAL v 
části Nápověda.

Pro koho je LOGiCAL určen?
Software LOGiCAL je ideální pro výrobní podnik s nižším počtem 
kalibrací, které se provádí pomocí dokumentačního kalibrátoru. 
LOGiCAL je také vhodný pro mobilní kalibrační techniky, kteří 
často cestují mezi pobočkami nebo zákazníky.

Nejčastějšími uživateli jsou pracovníci servisních organizací, 
vodovodů a kanalizací, papíren, malých elektráren, závodů 
leteckého a automobilového průmyslu atd.

Potřebujete více funkcí?
Pokud pracujete ve vysoce regulovaném odvětví průmyslu, jako je 
například farmaceutická výroba, nebude pro vás pravděpodobně 
LOGiCAL to správné řešení. V takovém případě doporučujeme 
pokročilejší software pro správu kalibrací Beamex CMX.

Podporované dokumentační 
kalibrátory Beamex:

Beamex MC2

Beamex MC4

Beamex MC6

Beamex MC6-Ex

Beamex MC6 Workstation
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Jak LOGiCAL funguje?

  Proveďte kalibraci pomocí dokumentačního kalibrátoru 
jako je MC2, MC4 nebo jedním z řady kalibrátorů řady 
MC6 a výsledky uložte do paměti kalibrátoru. Poté tyto 
výsledky stáhněte z paměti kalibrátoru do software 
LOGiCAL, který je převede do PDF kalibračního listu a 
ten si můžete uložit nebo vytisknout.

  LOGiCAL cloud komunikuje s kalibrátory Beamex 
prostřednictvím technologie webových služeb, takže 
kalibrační list lze vygenerovat z jakéhokoli zařízení 
připojeného k internetu a webovému prohlížeči, pokud je 
kalibrátor připojen k tomuto počítači a je spuštěn 
LOGiCAL. Software LOGiCAL je kompatibilní s většinou 
prohlížečů, jako je Chrome, Internet Explorer nebo Safari.

  Na počítač(e) komunikující s kalibrátorem je třeba 
nainstalovat LOGiCAL klienta, který zabezpečuje přenos 
informací mezi připojeným kalibrátorem a software 
LOGiCAL.

  LOGiCAL klient automaticky přenáší informace z 
připojeného kalibrátoru.

KLIENT KALIBRAČNÍ
LIST

DOKUMENTAČNÍ
KALIBRÁTOR BEAMEX
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