
Mecanismo de coleta de 
dados EQuIS™ (EDGE) 

GERENCIADOR DE CADEIA 
DE CUSTÓDIA (COC)  

Usando o Gerenciador de COC, as equipes de 

campo podem facilmente gerar, imprimir e enviar 

por e-mail COCs eletrônicos ou COCs Excel 

diretamente do campo. O EDGE atualmente 

oferece suporte a vários formatos eCOC.  

Adicionalmente, estão disponíveis modelos de 

código-fonte EDGE COC  para permitir que você 

faça seu próprio desenvolvimento.  

EDP DE CAMPO 

O Processador de dados EQuIS (EDP) é o 

software mais usado no mundo inteiro para 

verificar resultados de dados eletrônicos (EDDs). 

O EDGE inclui uma versão de campo do EDP. 

Verifique facilmente a exatidão e integralidade  

dos dados à medida que são coletados.  

  

Erros de campo nos EDDs (formatação e valores 

válidos) são destacados e sinalizados à medida 

que os dados são introduzidos. Assinar e Enviar 

está incluído no EDGE, facilitando o envio dos 

dados para o EQuIS EDP. 

FERRAMENTAS INTEGRADAS  
PARA FLUXOS DE TRABALHO 

DE COLETA DE DADOS  
  

•  Gerador de cadeia de custódia eletrônica    

•  Interface de campo EDP 

•  Verificador de integralidade 

•  Gerador EDD 

•  Gerenciador de sensor / registrador de dados 

•  Bloco de esboço eletrônico 

•  Muito mais... 

Uma coleção completa de ferramentas ambientais de campo integradas para garantir exatidão e 

integridade na coleta de dados utilizando tecnologias modernas de software e computação móvel.  
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Mecanismo de coleta de dados EQuIS™ 
 (EDGE) 

SENSORES DE CAMPO  
O EDGE importa dados de sensores de campo e registradores de 

dados para o EQuIS. Os dados importados são verificados com o 

EDP e mesclados com outros dados de campo. Atualmente, o 

EDGE oferece suporte a registradores de dados da QED e da 

Campbell Scientific, e em breve outros serão adicionados. 

FERRAMENTA DE 
ESBOÇO 

Desenhe e marque fotos aéreas, planos 

do local ou modelos personalizados. 

Transfira imagens para o EQuIS com 

EDDs de campo usando o recurso 

Assinar e Enviar do EDP.    
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SUPORTE A GPS  
O EDGE oferece suporte a receptores GPS enviando dados 

NMEA para portas COM USB, RS232 ou Bluetooth. O EDGE 

oferece detecção automática de dispositivos GPS conectados e 

uma interface amigável mostrando o status do dispositivo e a 

posição atual. 
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O EQuIS da EarthSoft é o sistema de gestão de dados ambientais mais amplamente utilizado no mundo. O EQuIS é usado por várias 
agências governamentais e proprietários de indústrias, além de mais de 300 consultores e 450 laboratórios analíticos em todo o mundo.   
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