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Inšpekčný software ElcoMaster  

Profesionálne protokoly 
o prevedenom meraní v sú 
v dnešnej dobe nevyhnutnou 
súčasťou samotného 
merania.  

ElcoMaster® je rýchly 
a ľahko použiteľný software, 
ktorý splní všetky 
požiadavky na protokoly 
o realizovanom meraní.  

Software ElcoMaster® vás 
bude informovať o 
dostupných aktualizáciách 
softwaru, keď je PC 
pripojený na internet. Po 
pripojení prístroja Elcometer 
k PC vás software bude informovať aj o možných aktualizáciách samotného prístroja. 

Ak uložíte namerané hodnoty do prístroja, software ElcoMaster® vám umožní tieto dáta 
prehľadať a spracovať už za niekoľko sekúnd. Sprievodca programom vás prevedie každým 
krokom, od pripojenia prístroja až po archiváciu nameraných hodnôt a vytvorenia 
profesionálnych protokolov.  

 

Software si môžete stiahnuť na stránkach elcometer.com a je k dispozícii v rôznych 
jazykových mutáciách vrátane slovenčiny.  

 

Základné vlastnosti 

� Jednoduché pripojenie – ElcoMaster® rýchlo a jednoducho pripojíte a môžete ihneď 
sťahovať dáta (prostredníctvom Bluetooth alebo USB) 

� Import existujúcich protokolov – naskenujte už vytvorené protokoly do programu 
ElcoMaster® a presúvajte všetky dáta tam, kde ich potrebujete. Dáta môžete jednoducho 
uložiť a vytlačiť.  

� Export, tlač a odosielanie – jediným kliknutím exportujte, tlačte pdf. formáty alebo e-maily 
priamo z ElcoMaster® 

� Cloud – prístup z viacerých lokalít 
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ElcoMaster® umožní 

� importovať a kombinovať meranie cez  
Bluetooth alebo USB do celej škály 
prístrojov Elcometer, vrátane:  

� hodnotenia povrchu 
� kontamináciou soľou 
� klimatické podmienky 
� hodnotenie teploty v peciach 
� hrúbky náteru 
� hrúbky korózie 
� hodnotenia adhézie 
� merania lesku 

� nie je nutné mať špecifický software 
pre rôzne prístroje, všetky prístroje Elcometer využívajú rovnakú platformu 

� ukladať dáta do súborov rozdelených podľa typu inšpekcie alebo prístroja 
� analyzovať merania pomocou štatistík, histogramov, limitov, poznámok alebo fotografií 
� exportovať dáta priamo do programu Microsoft Excel alebo s koncovkami csv. a txt. 

Exportom ušetríte čas a zabránite chybám.  
� vytváranie protokolov do štandardných alebo navrhnutých šablón trvá len niekoľko sekúnd 
� vytvárať protokoly priamo na mieru vašim potrebám. Protokoly obsahujú rôzne inšpekčné 

parametre (hrúbku zaschnutej náterovej hmoty, profil povrchu, obsah solí, okolité prostredie 
alebo priľnavosť) doplnené obrázkami, poznámkami a ďalšími konkrétnymi informáciami o 
projekte. 

� vďaka technológii cloudu môžete v reálnom čase kontrolovať jednotlivé projekty na 
akomkoľvek mieste 

 
Software sa neustále prispôsobuje aktuálnym požiadavkám užívateľov. Medzi najnovšie 
funkcie patrí napr. 
� bežné prehľady - všetky prehľady, ktoré teraz vytvoríte v ElcoMastru, môžete stiahnuť do 

svojho mobilného zariadenia a dokončiť priamo v mobile 
� kombinované prehľady - vytvorené prehľady pre rôzne prístroje alebo inšpekčné metódy 

jednoducho spojíte do jedného súboru. Vaši zákazníci tak budú mať všetko pohromade v 
jednom dokumente. 

� podpora tlače - pomocou služby Apple Air alebo Google Cloud Print Support môžete 
vytlačiť reporty priamo zo svojho mobilného telefónu 

� knižnica dokumentov - všetky relevantné dáta zo svojich meraní si môžete ukladať do 
svojich mobilných zariadení (napr. aj bezpečnostné listy alebo certifikáty jednotlivých 
inšpektorov). Tieto údaje potom naimportujte do konkrétnej zložky vlastných dokumentov. 

� zobrazenie na šírku - pre tablety je teraz možné zobrazenie aj na šírku 
� podpora Excelu - protokoly si môžete stiahnuť aj nahrať v zošite Excel, protokoly si potom 

môžete jednoducho upraviť v súbore xls. 
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Exportujte dáta priamo do programu Microsoft Excel alebo 
s koncovkami csv. a txt. Exportom ušetríte čas a zabránite chybám.  

 

 

Ukladajte dáta do súborov rozdelených podľa typu inšpekcie alebo 
prístroja. 

 

 

Pridajte do protokolu fotky alebo poznámky. 

 

 

 

 

Pomocou nástroja Tvorba protokolov môžete jednotlivé merania 
jednoducho zobraziť.  

 

 

 

Vytvárajte protokoly priamo na mieru Vašim potrebám, v ktorých sú 
rôzne inšpekčné parametre (hrúbka zaschnutej náterovej hmoty, profil 
povrchu, obsah solí, okolité prostredie alebo priľnavosť) doplnené 
obrázky, poznámkami a ďalšími konkrétnymi informáciami o projektu. 
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Vytvárajte profesionálne protokoly v pdf formáte, ktoré budú 
obsahovať všetky potrebné údaje a posielajte ich pomocou e-mailu 
alebo cez cloud. 

 

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcomaster/  


