
O MetrologyMetrologyMetrologyMetrology    MasterMasterMasterMaster é um software direccionado para a 
gestão de equipamentos de medição e monitorização. Foi 
concebido para responder de forma eficaz à cláusula 7.6 
da norma ISO9001:2008, Controlo dos Equipamentos de 
Monitorização e Medição. 
 
A sua utilização torna fáceis e expeditas as tarefas de 
registo e acompanhamento, ao longo do período de vida útil 
do Emm. Permite rápidas consultas ao histórico do 
equipamento, automatiza a elaboração de Planos de 
Calibração e incorpora os certificados de calibração 
tornando dispensável o acumular de um conjunto de 
registos em papel normalmente associados à gestão destes 

equipamentos. 
 
 
Principais Funcionalidades:Principais Funcionalidades:Principais Funcionalidades:Principais Funcionalidades:    
 
----    Registo da informação sobre o Registo da informação sobre o Registo da informação sobre o Registo da informação sobre o EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamento        
(Código Interno, Nome, Nº de Série, Marca, Estado, Data de Compra, 
Fornecedor, Local de uso, Detentor,  Resolução, Alcance, Preço, 
Observações) 
 

----    Registo de resultados de calibrações e/ou verificações realizadasRegisto de resultados de calibrações e/ou verificações realizadasRegisto de resultados de calibrações e/ou verificações realizadasRegisto de resultados de calibrações e/ou verificações realizadas  
(Data, Tipo, Nº de certificado, Resultado, Entidade Calibradora, Preço, Próxima Calibração/verificação, 
Observações) 

 

----    IndexaçãoIndexaçãoIndexaçãoIndexação    de certificados de certificados de certificados de certificados de calibração em formato pdf de calibração em formato pdf de calibração em formato pdf de calibração em formato pdf às às às às operações realizadasoperações realizadasoperações realizadasoperações realizadas    
 

----    PPPPlaneamento de próximaslaneamento de próximaslaneamento de próximaslaneamento de próximas    calibrações e/ou verificaçõescalibrações e/ou verificaçõescalibrações e/ou verificaçõescalibrações e/ou verificações    
 

----    Emissão do Plano de CalibraçEmissão do Plano de CalibraçEmissão do Plano de CalibraçEmissão do Plano de Calibraçãoãoãoão    e Verificaçe Verificaçe Verificaçe Verificaçãoãoãoão    
 

----    EmiEmiEmiEmissão de lista de Equipamentosssão de lista de Equipamentosssão de lista de Equipamentosssão de lista de Equipamentos    
 

----    Alerta de Operações agendadas ao iniciar o programaAlerta de Operações agendadas ao iniciar o programaAlerta de Operações agendadas ao iniciar o programaAlerta de Operações agendadas ao iniciar o programa    
 

----    Filtro de informação a visualizarFiltro de informação a visualizarFiltro de informação a visualizarFiltro de informação a visualizar        
 

----    Emissão dEmissão dEmissão dEmissão deeee    boletim de análise dboletim de análise dboletim de análise dboletim de análise doooo    certificado de calibraçãocertificado de calibraçãocertificado de calibraçãocertificado de calibração    

 

 
 

Contacto:  rui.pinho@pinhoconsulting.com | www.pinhoconsulting.com 


