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Monitorowanie przeglądów 
technicznych i legalizacja 
narzędzi pomiarowych

Już nigdy nie przegapisz 
żadnego ważnego terminu



Czym jest program do 
przeglądów technicznych i 
legalizacji?

Program do przeglądów technicznych i 
legalizacji, to moduł systemu 
Narzędziownia wspierający zarządzanie 
terminami przeglądów okresowych 
elektronarzędzi, maszyn i przyrządów 
pomiarowych.

Dzięki niemu zawsze w porę wykonasz 
przegląd, legalizację lub kalibrację 
sprzętu pomiarowego.



Oprogramowanie do 
przeglądów i legalizacji
w firmach produkcyjnych

Kontrola przeglądów technicznych jest 
szczególnie istotna w firmach produkcyjnych, 
wykorzystujących narzędzia i przyrządy 
pomiarowe takie jak suwmiarki, czujniki, 
mikrometry oraz inne urządzenia pomiarowe.

Procesy produkcyjne oparte o precyzyjne 
pomiary są narażone na kosztowne błędy, 
jeśli wykorzystywany sprzęt nie będzie 
terminowo sprawdzany. 

Rzetelna ewidencja przyrządów pomiarowych 
pozwala uniknąć kosztownych braków 
produkcji oraz powiązanych z nimi kar 
umownych za nieterminową realizację zleceń.

Program do przeglądów technicznych i 
legalizacji narzędzi pomaga usprawnić 
proces kontroli narzędzi wynikający z 
przepisów prawnych, zasad BHP oraz 
norm ISO 9001.



Oprogramowanie do 
przeglądów i legalizacji
w przemyśle

Kontrola przeglądów technicznych jest równie 
ważna w firmach przemysłowych, 
budowlanych, energetycznych oraz 
montażowych.

Firmy z tych branż najczęściej kontrolują 
elektronarzędzia, zawiesia linowe, drabiny 
oraz sprzęt BHP.

Oprogramowanie wykorzystywane jest więc 
do kontroli sprzętu i wyposażenia 
wpływającego na bezpieczeństwo 
pracowników. Dzięki niemu maleje ryzyko 
wypadków, a pracodawca jest zabezpieczony 
przed konsekwencjami wynikającymi z pracy 
sprzętem bez ważnych badań i dopuszczeń.

Praca narzędziami z ważnym atestami 
pozwala uniknąć groźnych wypadków 
oraz kosztownych braków produkcji.
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Funkcjonalność programu do 
monitorowania przeglądów 
technicznych i legalizacji 
narzędzi pomiarowych



Każdy przedmiot posiada indywidualną 
kartotekę magazynową zawierającą 
m.in. historię przeglądów i legalizacji
(data, osoba przeprowadzająca, status 
narzędzia, badane parametry, ocena, 
wynik, koszt przeglądu).

Program do przeglądów i legalizacji jest 
częścią Systemu Narzędziownia. Dzięki 
temu możliwa jest identyfikacja 
narzędzia za pomocą znaczników RFID 
lub kodów kreskowych, w celu 
precyzyjnej identyfikacji każdego 
poddawanego kontroli przedmiotu i 
uniknięcia pomyłek.

Kartoteki magazynowe z historią przeglądów



W pełni definiowalne przez 
użytkownika parametry podlegające 
badaniu.

Definiowalne przez użytkownika 
szablony protokołów przeglądów i 
legalizacji.

Automatyczne alerty o zbliżających 
się przeglądach (wyświetlane 
zarówno programie jak i wysyłane 
przez powiadomienia e-mail).

Definicja dowolnego przeglądu/legalizacji



Funkcja czasookresu kontroli 
pozwala na automatyczne 
ustawianie kontroli kolejnych 
terminów przeglądów/legalizacji.

Wsparcie dla izby pomiarowej lub 
firmowego laboratorium w 
postaci automatycznie 
generowanych harmonogramów 
przeglądów

Harmonogramy i czasookres kontroli



Program automatycznie generuje 
wydruki protokołów, zawierające 
szczegółowe informacje o każdym 
przeglądzie/legalizacji

Wszystkie protokoły przeglądów są 
archiwizowane i można swobodnie 
przeglądać zmiany parametrów 
narzędzi w czasie.

Możliwość zablokowania zatwierdzania 
przeglądów przez użytkowników bez 
stosownych uprawnień.

Protokoły przeglądów i kontrola uprawnień



Jak zarządzać przeglądami technicznymi i legalizacją narzędzi?

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA 
NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW W 

PROGRAMIE NARZĘDZIOWNIA®

PROTOKOŁY PRZEGLĄDÓW 
TECHNICZNYCH, NAPRAW, REMONTÓW, 
PROTOKOŁY LEGALIZACJI I KALIBRACJI

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
I AUTOMATYCZNE PRZYPOMNIENIA 

UPŁYWAJĄCYCH TERMINÓW
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▪ Automatyczne alerty uchronią 
Cię przed konsekwencjami 
niedotrzymania terminów 
przeglądów i legalizacji.

▪ Szczegółowy rejestr narzędzi
oraz automatycznie 
generowane protokoły 
przeglądów pomogą Ci 
sprawnie przejść audyt ISO.

PROGRAM  NARZĘDZIOWNIA®

▪ Program automatycznie wygeneruje harmonogram 
przeglądów i legalizacji oraz powiadomi Cię o 
zbliżających się terminach.

▪ Skalibrowane przyrządy wyeliminują braki w 
produkcji i podniosą jakość wyrobów.

IDENTYFIKACJA 
UŻYTKOWNIKÓW 
ZA POMOCĄ KARTY RFID

OZNAKOWANIE I 
IDENTYFIKACJA SPRZĘTU, 
NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW



Po wdrożeniu programu do przeglądów i legalizacji:

Automatyczne alerty powiadomią 
Cię o zbliżających się przeglądach

Zyskasz dostęp do pełnej historii 
przeglądów w jednym miejscu

Zagwarantujesz rzetelność i 
aktualność przeglądów

Zaspokoisz wymagania 
audytorów i certyfikatów
ISO 9001

Wyeliminujesz ryzyko 
wystąpienia wypadków przez 
pracę niesprawnym sprzętem

Zablokujesz wydania sprzętu 
bez aktualnego przeglądu



System
Narzędziownia 
Bezproblemowe 
zarządzanie majątkiem



Zapraszamy do 
współpracy

Grzegorz Oblong
grzegorz.oblong@pwsk.pl

+48 512 890 992

Grzegorz Wąsowicz
grzegorz.wasowicz@pwsk.pl

+48 789 318 479

Skontaktuj się z naszymi
specjalistami ds. oprogramowania

Grzegorz Tuszy
grzegorz.tuszy@pwsk.pl

+48 505 087 090


