SmartView® IR-analyse en
rapportagesoftware
Technische gegevens
Voor Fluke infraroodcamera's en
visuele infraroodthermometers

Introductie van de Fluke
SmartView® Mobile App
Neem uw kantoor mee naar de plaats van
de inspectie dankzij de gratis SmartView
Mobile App.
Maak ter plekke een inspectierapport en
communiceer dit direct naar uw klant of
manager via uw Apple® iPhone® of iPad®.
Optimaliseren: Stel het beeld in om
problemen op de meest doeltreffende
manier te presenteren.
Analyseren: Gebruik markeringen en
andere functies om de ernst van problemen
aan te geven.
Communiceren: Deel inspectieresultaten
door beelden en rapporten via e-mail te
verzenden om:
• vervolgstappen te plannen of
toestemming te krijgen voor het uitvoeren
van werkzaamheden terwijl u nog ter
plaatse bent
• hulp te vragen bij het analyseren van het
probleem of het werk af te leveren door
een rapport te verzenden terwijl u nog
ter plaatse bent.
Fluke SmartView Mobile verhoogt het
rendement van de investering in uw
infraroodcamera.
Downloaden is gratis. Ga naar
de i-Tunes App Store en zoek op
SmartView.

Fluke SmartView-software is inbegrepen bij elke Fluke
infraroodcamera en visuele infraroodthermometer. Deze
krachtige software omvat een modulaire reeks functies waarmee
u infraroodbeelden (IR-beelden) kunt bekijken, optimaliseren en
analyseren. Daarmee genereert u in slechts enkele eenvoudige
stappen ook volledig aanpasbare rapportages met een
professionele uitstraling. Stel uw beelden nauwkeurig af met
uitgebreide functies voor beeldoptimalisatie, om problemen
duidelijk te communiceren of bewijs te leveren dat problemen
zijn opgelost. De software is gemakkelijk te gebruiken door
onderhoudstechnici en bouwspecialisten, maar levert de
prestaties die specialisten op thermografiegebied nodig hebben
voor geavanceerde analyses.

Beeldweergave en
optimalisatie
Gebruik de weergaveopties
van IR-Fusion®-technologie
om beelden op de meest
doeltreffende manier te
presenteren:
• AutoBlend™-modus om deels
transparante infraroodbeelden
en zichtbare beelden te
combineren tot een enkele
weergave voor eenvoudige
identificatie van problemen
• Beeld-in-beeld-modus zorgt
voor een zichtbaar frame
rond het infraroodbeeld om
eenvoudig te verwijzen naar
belangrijke gebieden en ze te
situeren
• Kleuralarmen voor de
isolatie van problematische
gebieden om deze duidelijk
te identificeren en te
communiceren

AutoBlend™-modus

Beeld-in-beeld

Kleuralarmen

Beeldanalyse

Gebruik markeringen om de ernst
van problemen aan te geven en
gebruik de multi-tool-connectiviteit
met meetwaarden van CNX™
wireless meetinstrumenten voor
aanvullend storingzoeken om
problemen sneller op te lossen.
• Bepaal de ernst van problemen
die tijdens de inspectie
zijn vastgesteld en maak
prioriteiten met behulp
van markeringen en CNXmeetwaarden om de verschillen
in werkingskarakteristieken te
kwantificeren
• SNELLER metingen uitvoeren,
SNELLER problemen oplossen
en GEDETAILLEERDERE
rapporten genereren door CNXmeetwaarden toe te voegen aan
uw warmtebeelden

Resultaten communiceren

Deel inspectieresultaten door
beelden en rapporten via e-mail te
verzenden om:
• vervolgstappen te plannen of
toestemming te krijgen voor het
uitvoeren van werkzaamheden
• indien nodig hulp te vragen bij
het analyseren van het probleem
• gedetailleerde gegevens van uw
inspectie te leveren
• het werk af te ronden door met
een enkele druk op de knop een
rapport naar uw klant of manager
te sturen; dit vereist weinig of
geen aanpassing

Rapporten gemakkelijker
genereren

• Genereer snel professionele,
aangepaste rapporten
• Genereer een rapport met één
muisklik voor snelle resultaten
• Keuze uit diverse opties,
waaronder: voor/na, infrarooden digitale beelden, commentaar,
ondersteunende gegevens en
grafieken
• De Report Wizard helpt
gebruikers bij het genereren van
een rapport - het kan gewoon
niet eenvoudiger

Systeemvereisten:
• Windows® 7/8
• Webbrowser voor productregistratie en het bekijken van FAQ's Internet Explorer 8.0 of nieuwer
• Geheugenkaartlezer
• 1 GB RAM voor Windows™ 7/8 of hoger, exclusief de benodigde
schijfruimte voor uw webbrowser en Microsoft® Word. Voeg meer
RAM toe voor betere prestaties.
• Kleurenprinter: 16-bits kleur, 1024 x 768 resolutie of beter
(voor het afdrukken van beelden en rapporten)
• Windows Media Player en video-codec voor het afspelen van
video's (optioneel)
• Cd-romstation (voor het installeren van de SmartView-software) of ga voor een handige downloadkoppeling naar de website van
Fluke op
www.fluke.com/smartview
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