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INTEGRE a fluxos de trabalho do EQuIS  

Os fluxos de trabalho do EQuIS formam um circuito fechado que 

se estende do SPM (criação e programação de tarefas) até um 

Mecanismo de coleta de dados EQuIS (EDGE) e um Processador 

de dados EQuIS (EDP), voltando então para o SPM (relatórios). 

Isso reduz erros humanos, já que todas as informações sobre 

amostra, localização e instalação são exportadas do SPM através 

de um EDD com formato predefinido, baseado em qualquer 

evento individual de amostragem. Você pode então importar o 

EDD para o formulário de entrada de dados pré-preenchido do 

EDGE EQuIS. Após os dados serem coletados, você pode gerar 

um novo EDD no EDGE. Finalmente, abra o EDD no EDP, revise e 

“corrija” o EDD, e carregue-o no EQuIS. O SPM fornece relatórios 

que documentam o ciclo completo.  

PLANEJE eventos e tarefas futuros e CRIE EDDs de campo  

O SPM oferece flexibilidade para facilmente programar eventos e tarefas 

únicos ou repetitivos. A partir de um evento de amostragem programada,  

o SPM permite exportar informações de amostra, localização e instalação 

através de um EDD. O SPM também produz relatórios de integralidade para 

confirmar que todos os dados foram coletados.  
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Novidades do SPM 5.6  

 Copie planos, tarefas e amostras 

 
Edite tarefas e amostras APÓS 

programar um evento de amostragem 

 
Códigos de amostra modificados e 
gerados em campo 

 
Tempo aprimorado de desempenho de 

programação  

 

Importe dados de tabelas RT do EQuIS 

para adicionar lotes de itens de uma só 

vez 

Depoimento do cliente: 

Acabamos de executar com êxito o nosso primeiro exercício 
de criação 'adequado' no banco de dados ao vivo usando o 
excelente programador de lote. Programamos 112 locais 
para outubro e isso levou apenas 3 minutos e 3 segundos! 
Estimamos que teria levado de 5 a 6 horas para programar 
todas as tarefas manualmente, e por isso esta é uma 
excelente ferramenta. Eu não posso verificar cada tarefa, 
atividade, amostra e resultado individualmente, e assim, 
visualizar uma lista filtrada de cada tabela no Pro (EQuIS 

Professional) é fundamental. Eu gostaria de conhecer a opinião 
de outros usuários. Este software é mágico.  



Módulo de planejamento de amostra EQuIS (SPM)  

 
 

 
 

 

ELIMINE ERROS DE ENTRADA DE DADOS   

Formulários para entrada de dados EDGE  
pré-preenchidos asseguram que os dados de 
amostragem planejados e obtidos em campo ou em 
laboratório sejam capturados com exatidão e em 
tempo hábil, praticamente eliminando erros de local  
e ID de amostra.  

PREPARE E DISTRIBUA  

Cadeia de custódias (COC) e etiquetas de 
garrafas  

Preencha antecipadamente COCs eletrônicos e rótulos  

de garrafas com informações de instalação, laboratório, 

faturamento e geração de relatórios, juntamente com todas 

as amostras previstas para os eventos de amostragem.  

O eCOC pode ser personalizado sem quaisquer atualizações 

ou alterações na programação básica do SPM.  

ACOMPANHE tarefas em seu calendário e gere relatórios de integralidade  

Visualize as atividades planejadas em seu calendário. O SPM fornece uma variedade de relatórios de verificador de 

integralidade, tais como:   

 Relatório de amostras incompletas: gera uma lista de todas 

as amostras planejadas não concluídas para eventos de 

amostragem SPM específicos. Relatório gerado por 

laboratório ou por local.  

 Relatório de amostras não planejadas: gera tabelas de 
amostras colhidas que não faziam parte dos planos da 
amostra original.  

 Relatório de visualização de tarefa e resumo de custo: 

organiza as amostras de eventos de amostragem por local e 

lista o custo por amostra com base nos métodos do contrato.  

 Solicitações de garrafas e rótulos de garrafas (com código de 

barras)  

 Relatórios de EDD de laboratório  

 Grupos de analitos planejados  

 Relatórios de frequência:  os gestores podem observar em um calendário resumido o que está sendo 

amostrado e em que local ao longo de um ano inteiro.  
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Relatório de integralidade de SPM  
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