SmartView® Perangkat
Lunak Analisis dan
Pelaporan Inframerah

Data Teknis

Untuk kamera inframerah Fluke dan
termometer inframerah visual Fluke

Mengumumkan Fluke
SmartView® Mobile App
Bawa kantor Anda ke lokasi inspeksi Anda
dengan SmartView Mobile App gratis.
Buat laporan inspeksi selagi di lokasi dan
sampaikan langsung kepada klien atau
manajer Anda melalui Apple® iPhone® atau
iPad®.
Mengoptimalkan: Sesuaikan gambar
untuk menyajikan masalah dengan cara
yang paling efektif.
Menganalisis: Gunakan penanda dan alat
lain untuk mengkuantifikasi keparahan
masalah.
Mengkomunikasikan: Bagikan hasil
inspeksi dengan mengirimkan gambar atau
laporan melalui email ke:
• Rencanakan langkah berikutnya atau
dapatkan persetujuan untuk pekerjaan
yang sudah selesai bahkan sebelum
Anda meninggalkan lokasi pekerjaan
• Dapatkan bantuan untuk menganalisis
masalah atau menuntaskan pekerjaan
dengan menyampaikan laporan sebelum
Anda meninggalkan lokasi.
Fluke SmartView Mobile akan
meningkatkan imbal hasil atas investasi
Anda dalam kamera inframerah.
Unduh gratis. Kunjungi i-Tunes App
Store dan cari SmartView.

Perangkat lunak Fluke SmartView telah disertakan di setiap
kamera inframerah dan termometer inframerah visual Fluke.
Perangkat lunak yang dahsyat ini merupakan paket modular
alat yang melihat, mengoptimalkan, dan menganalisis gambar
inframerah. Perangkat lunak ini juga dapat membuat laporan
profesional yang sepenuhnya dapat disesuaikan, cukup dengan
beberapa langkah sederhana. Temukan kesesuaian gambar
dengan alat optimalisasi gambar yang komprehensif sehingga
Anda dapat mengomunikasikan masalah atau memberikan
bukti bahwa masalah telah dipecahkan. Perangkat lunak ini
mudah digunakan untuk para profesional pemeliharaan dan
gedung, namun menawarkan performa termografer khusus yang
diperlukan untuk analisis tingkat lanjut.

Penampilan dan optimasi
gambar
Tingkatkan opsi tampilan dengan
teknologi IR-Fusion® untuk
menyajikan gambar dengan cara
yang paling efektif:
• Mode AutoBlend™ untuk
memadukan gambar
inframerah yang transparan
sebagian dan gambar tampak
menjadi satu gambar untuk
memudahkan identifikasi
masalah
• Mode gambar dalam gambar
(PIP) mencantumkan frame di
sekeliling gambar inframerah
untuk memudahkan orientasi
dan perujukan area yang
dikehendaki
• Alarm warna mengisolasi
area bermasalah untuk
mengidentifikasi dan
memberitahukan area
bermasalah secara jelas

Mode AutoBlend™

Gambar-dalam-gambar

Alarm warna

Analisis Gambar

Komunikasikan hasil

Gunakan penanda untuk mengukur
tingkat keparahan masalah dan
tingkatkan konektivitas multi-tool
dengan alat uji nirkabel CNX™
sebagai alat pemecah masalah
tambahan sehingga masalah
terselesaikan lebih cepat.
• Tentukan tingkat keparahan
dan prioritas masalah yang
ditemukan selama pemeriksaan
dengan menggunakan penanda
dan pengukuran CNX untuk
menghitung perbedaan
karakteristik operasional
• Lakukan pengukuran LEBIH
CEPAT, pecahkan masalah
LEBIH CEPAT, dan buat laporan
yang LEBIH LENGKAP dengan
tambahan pengukuran CNX ke
gambar termal Anda

Bagikan hasil inspeksi dengan
mengirimkan gambar atau
laporan melalui email ke:
• Rencanakan langkah-langkah
berikutnya atau dapatkan
persetujuan atas pekerjaan
yang telah diselesaikan
• Jika diperlukan, dapatkan
bantuan untuk menganalisis
masalah
• Sertakan rincian yang lengkap
dalam pemeriksaan Anda
• Tuntaskan pekerjaan dengan
menyampaikan laporan ke
pelanggan atau manajer Anda
cukup dengan menekan satu
tombol, dan setelah itu hanya
diperlukan sedikit penyesuaian
atau bahkan tidak ada sama
sekali

Penyederhanaan
pembuatan laporan
• Buat laporan profesional secara
cepat dan telah disesuaikan
• Pembuatan laporan cukup
dengan satu klik untuk hasil
yang cepat
• Pilihan fitur meliputi sebelum/
sesudah, gambar inframerah
plus digital, anotasi,
mendukung data dan grafik
• Wizard laporan membimbing
pengguna dalam pembuatan
laporan —benar-benar sangat
mudah

Kebutuhan sistem:
• Windows® 7/8
• Browser internet untuk pendaftaran produk dan melihat tanya jawab
umum (FAQ)—Microsoft® Internet Explorer 8.0 atau yang lebih baru
• Memory card reader
• RAM 1 GB untuk Windows™ 7/8 atau yang lebih baru, tetapi belum
termasuk kebutuhan ruang memori untuk browser internet dan
Microsoft® Word. Untuk performa yang lebih baik, tambah kapasitas RAM.
• Printer warna 16-bit dengan resolusi 1024 x 768 atau yang lebih baik
(untuk mencetak gambar dan laporan)
• Windows Media Player dan video codec untuk memutar video (opsional)
• Drive CR-ROM (untuk menginstal perangkat lunak SmartView—atau
kunjungi situs Fluke untuk mendapatkan tautan pengunduhan yang
mudah di www.fluke.com/smartview
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