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          MODUL MPO 
 

 
 
 

 
 
rogramska oprema Radix 
modul MPO je v celoti 

domača računalniška rešitev, 
namenjena podpori poslovanja in 
obvladovanja meril, kontrolne ter 
preskusne opreme.  Posebna 
izvedenka pa omogoča tudi nadzor 
nad Ex napravami. 
 
  
Kot vsa računalniška industrija je tudi 
Radix modul MPO vpet v nenehni 

vrtinec razvoja, posodabljanja in 
tekmovanja. Radix modul MPO je  

izdelan za operacijski sistem 
Windows in za relacijsko skladišče 
podatkov MS SQL Server.   
 
V snovanju in izvedbi smo posvetili 
posebno pozornost uporabniškemu 
vmesniku.  Ta je lahkoten, prijazen in 
vsebuje potrebne logične in formalne 
kontrole. 
 
Radix modul MPO  vsebuje moderne 

objektne pripomočke, med katerimi 
vas bo posebej navdušila uporaba 
ActiveX samodejnosti. Zmožnost 
povezovanja podatkovnih predmetov v 
tej tehnologiji omogoča prikaz 
kakršnihkoli datotek (Office, PDF, JPG 
ali vektorskih vsebin). Tako opremljeni 
podatki meril omogočajo  prepričljiv in 
učinkovit nadzor nad merili, s tem pa 
tudi vodenje arhiva meril. Karton 
merila je lahko oblikovan na vaši 
predlogi, podatki o samem merilu in 
izvedenih aktivnostih pa se prenesejo 
direktno v urejevalnik teksta MS Word 
oz. razpredelnici Excel.  Na zahtevo 
uporabnika lahko posamezne 
programske module povežemo z 
drugimi strežniki in aplikacijami 
(elektronska pošta),  ali pa so 
posamezne funkcionalnosti oz. tabele 
v realnem času povezane z vašim 
ERP-om, internet okoljem ali dlančniki. 

 
Radix modul MPO  ima vgrajen 

sistem za kreiranje in izvajanje 
naključnih relacijskih poizvedb.  S tem 
vam omogočamo, da lahko dostopate 

do širokega spektra različnih 
metroloških informacij, jih povezujete 
in oblikujete v poročila. 
 
Radix modul MPO  se trži v dveh 

cenovnih izvedenkah: STD in PRO. 
 
 
 

 
  
  
 Evidenčni list opravljenih overjanj oz. 

kalibracij na merilu, 
 karton merila s tiskom v MS Word, 
 prikaz meril po lokacijah, 
 seznami meril po osn. oznakah, 

statusih, razvrstitvah, stroškovnih 
mestih,   

 seznam meril na overjanju, 
 izvedene kalibracije v obdobju, 
 uporabniško določljivi podatki za 

vsako skupino meril (*), 
 arhiv dokumentov za vsako merilo, 
 enostavno kopiranje podatkov merila, 
 seznam popravil oz. drugih aktivnosti 

na merilu, 
 prijava popravila,  izločitve, prve ali  

izredne overitve, prekvalifikacije, 
 pregled meril potrebnih za kalibracijo, 
 prevzem iz overjanja in vpis 

rezultatov kalibracije, 
 priložitev zapisnika o overjanju v 

arhivsko dokumentacijski sistem, 
 sprememba oznake merila, 
 tisk nalepke za merilo, 
 seznam zadolžitev meril, 
 tisk podatkov merila na poljubno 

word predlogo – merilni zapisnik, 
kalibracijsko poročilo, (*) 

 hranjenje merilnih rezultatov 
(rezultatov kalibracije) v poljubnem 
Word dokumentu in prikaz 

dokumenta določenega merila znotraj 
aplikacije (*). 

 
 
 
 
 
 

  Prednastavitve programskega paketa in 
podatki  uporabnika, 

 proizvajalci meril,  

 operaterji, metrologi, 
 nastavitve dostopnosti programskih 

funkcij metrologom oz. uporabnikom (*) 
 izvajalci  kalibracij (partnerji, službe), 
 stroškovna mesta,  

 skupine meril,  

 veličine,  
 skupine veličin, 
 aktivnosti, 
 statusi meril, 
 delovna mesta, 
 lokacije meril, 
 zakonska razvrstitev meril. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Izvajanje enostavnih poizvedb, 
 povezava na ERP (kadri, dobavitelji (*)). 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Funkcionalnost je vključena samo v PRO 
izvedenki.
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Prodajne informacije: 
 
TASK d.o.o. informacijski inženiring 

Kamniška ulica 47 
1000 Ljubljana 

 
tel.: 01/ 4304554  ;  041 686611 
E-pošta: info@task.si 

 

 

 
Pooblaščeni prodajalec: 
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NE POZABITE !  

 
1 

 
 Seznami meril po lokacijah, str. mestih, zakonski razvrstitvi,         
osnovni oznaki, statusu, zadolženih, itd. 

2  Enostavno planiranje kalibracij oz. overjanj 

3  Prevzem meril iz overjanja in vpis merilnih rezultatov 

4  Ostale aktivnosti z merili (zadolžitve, popravila, prekvalifikacije,    
izločitve, pregledi) 

5  Uporabniško določljivi podatki merila in formularjev 

6  Kreiranje in izvajanje enostavnih poizvedb 


