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TOTALMENTE INTEGRÁVEL 
AO ERP DA EMPRESA

Elimine o retrabalho integrando, 
sem custos, o sistema de SGQ da 
Qualyteam ao banco de dados do 

seu software de gestão.

TREINAMENTO E SUPORTE 
ON-LINE SEM CUSTO

Você não paga por orientação 
assistida, chamado ou horas 

técnicas e pode solicitar suporte 
sempre que precisar.

ESPAÇO ILIMITADO EM 
BANCO DE DADOS

Armazene todos os arquivos, o 
histórico de revisões de documentos, 

indicadores, não conformidades, entre 
outros, sem custos adicionais.

CONTRATAÇÃO POR 
MÓDULOS

Adquira apenas os módulos que 
precisa. À medida que sua empresa 
desenvolve o SGQ, pode contratar 

módulos adicionais.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
SEM CUSTO

Você sempre terá a versão mais 
atual do sistema. As atualizações 
são automáticas e ocorrem assim 
que uma melhoria é implantada.

OTIMIZA O ATENDIMENTO 
ÀS NORMAS

ISO, ONA, OHSAS, TS, AS, PBQP-h, 
ABNT, NR, ANVISA, entre outras, 

além de se adaptar aos requisitos 
internos da empresa.
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Alertas de validade
por e-mail

Geração e controle
de laudos

Cálculos automáticos
em calibrações

Controle de padrões e 
equipamentos de medição



Cálculos automáticos de 
calibrações internas e externas

Gestão de calibrações
em 3 passos

Nossas soluções

Visão do sistema

GESTÃO DE CALIBRAÇÕES EM 3 PASSOS

Cadastrando o equipamento
de medição, os critérios de aprovação 
e a frequência de calibração, o gestor 
assegura o controle do equipamento 
e a validade de seus resultados.

Ao realizar as verificações e 
calibrações dentro dos prazos 
definidos, o gestor garante a 
correta aplicação do instrumento 
e a validade de seus resultados. 
Para os clientes, a certeza de que 
os produtos avaliados atendem as 
especificações técnicas requeridas. 

O CALIB gera laudos de verificação e 
ou calibração a partir dos resultados 
cadastrados. A ferramenta compara 
os resultados obtidos com o critério 
de aceitação cadastrado e informa se 
o instrumento está aprovado ou não 
para uso.

1. Cadastro 2. Calibração 3. Gestão
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NOSSAS SOLUÇÕES

Basta acessar o campo “consultas” no CALIB e selecionar a consulta por equipamento. A solução CALIB 
lhe mostrará de maneira objetiva todas as informações relacionadas ao equipamento desejado.

Utilizando o CALIB, ao cadastrar os parâmetros do instrumento e o resultado das calibrações internas, ou os 
resultados que constarem nos laudos de calibrações externas, o software realiza esse cálculo de forma automática 
e informa se o instrumento está aprovado ou reprovado. Para o instrumento ser considerado aprovado, a soma do 
erro sistemático com a incerteza associada, deve ser inferior ou igual ao Valor Máximo Admissível (VMA).

O CALIB foi desenvolvido para possibilitar o controle total dos equipamentos de monitoramento e 
medição, independentemente de onde eles estejam localizados. O cadastro é simples e orientativo 
nessa questão.

Como faço para controlar o status dos meus equipamentos de calibração 
e ajudar no atendimento do requisito 7.6 da norma ISO 9001:2008?

Há uma planilha ou ferramenta para calcular os resultados
de calibrações?

Como posso centralizar o controle dos equipamentos de medição
das unidades de minha empresa?
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MAIS DE 11 MIL USUÁRIOS ATIVOS EM MAIS DE
100 EMPRESAS DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS

Conheça clientes do seu segmento em www.qualyteam.com.br/clientes



Documentos
Indicadores
Não conformidades
Auditorias
Fornecedores
Calibrações
Pessoas
Riscos

Conheça todos os módulos em www.qualyteam.com.br/software



FAÇA UM TESTE:

WWW.QUALYTEAM.COM.BR/CALIB


