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MetaBridge 

 „ A minőség mérhető” 

MetabridgeR intelligens szoftver hálózati kommunikációhoz 
 

A szoftverek hálózatban 

Az egységes szoftver kialakítással az összes Brabender készülék és a felhasználóik közös 

rendszerbe lettek foglalva. Ennek következtében bármelyik időben bármely készülékhez való 

hozzáférés lehetséges, akár több készülékhez is egyidőben. Ezzel a megoldással a mérések 

elvégzése lényegesen egyszerűbbé válik. 

Brebender extruder, gyúró vagy más készülék használatánál a MetaBridge szoftverrel on-line 

ellenőrzést és egyidejű diagram felvétel lehetséges. A mérés befejezése után a szoftverrel a 

kiértékelést, nyomtatást és az eredmények exportálását is elvégezhetjük. Korábbi mérések 

utólagos feltöltése is megvalósítható. 

A szoftveres megoldás platformtól független mivel webalapon működik. Egy időben több 

felhasználó léphet be a rendszerbe és bárhonnan lehetősége van a MetaBridge elérésére és 

a beavatkozásra. Akármelyik mérést PC-ről, tabletről vagy okos telefonról behívhatunk, 

amint a műszaki keretfeltételek adottak. A MetBridge állandóan hálózatba van kapcsolva. 

MetaBridge Controller 

Az összes Brabender készülékhez az új fejlesztésű MetaBridge controller (MBC) rendelkezésre 

áll. Ez a szoftver lehetővé teszi az automatikus frissítés elvégzését. 

 
 

A mérések folyamatos ellenőrzése 

Függetlenül attól, hogy a felhasználó a cégen belül, vagy máshol tartózkodik, a web alapú 

MetaBridge szoftver alkalmazásának köszönhetően követni lehet a laborban az éppen futó 

mérést és bármely a MetaBridge rendszerbe integrált készülékeket.  
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A mérési eredmények grafikusan, jól átláthatóan vannak ábrázolva. A szabványtól való 

eltérések azonnal feltűnnek, és időben reagálni tudunk. Az ellenőrzés igy állandóan működik. 

 

Felhasználók, készülékek, szoftverek: megszakítás nélkül hálózatban vannak 

Interaktív mérések 

A számos opciónak köszönhetően a méréseket a MetaBridge-vel interaktív módon dolgozzuk 

fel. Példaképpen a felhasználók a kísérleti paramétereket változtatni tudják, grafikusan 

nagyítást lehet végezni, vagy az eredményeket kommentálhatjuk. 

Automatikus live-update 

Ahhoz, hogy a laborban végzett mérések mindig az időszerű állapotot tükrözzék, az összes 

mérési adat a MetaBridge-el folyamatosan aktualizálva lesz. 

Előnyei: 

 költség takarékos: felesleges külön megjelenítő készülék 

 dokumentáció: a mérési adatokat bármikor lehívhatjuk 

 kapcsolat: közvetlen a Brabender cég specialistájával (feed Back) 

 

Több mint egy szoftver 

Feedback lehetőségek 

Amennyiben kérdése lenne valamely méréssel kapcsolatban, egyszerűen kattintson a 

megfelelő gombbal és igy kapcsolatba lép a Brabender cég szakemberével. 

 

Mérések felrajzolása, kiértékelése, nyomtatása és exportálása 

A MetaBridge alkalmazásával felrajzolhatja méréseit és támogatja a kiértékelést, eközben 

bekapcsolja a referencia görbéket és az értékeket közvetlen módon beállíthatjuk. Néhány 

klikkeléssel az adatokat kinyomtathatjuk vagy email-en továbbá pdf file-ként exportálhatjuk. 

 

Kisérletek menü vezérelt előkészítése és elvégzése. 

 A MetaBridge lehetőséget ad, hogy kísérleteit menü által megfelelően előkészítse 

 költségek csökkentése: feleslegessé válik egyéb kiolvasó készülék 

 dokumentáció: a mérési adatok bármely időben lehívhatók 

 kapcsolati lehetőség: közvetlen Feedback, kapcsolatfelvétel  Brabender specialistával 

. 
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Egyszerű intuitív kezelés. 

Előnyei: 

 egyszerűség: kezelés képernyős érintő felületen 

 individualitás: számos illesztési lehetőség, például a chartok/szövegrészek színjelzése 

 hibák elkerülése: bizonyos készülékekhez automatikus beállítás 

 felismerés: összes készülékhez egységes sztenderd felületek 

 

Ready-to-use szoftver 

A MetaBridge szoftverhez nem szükséges installálást végezni a készüléken, mint például a 

computernél, hanem azonnal és egyszerűen a felhasználói kapcsolatba léphetünk (log in) 

Egyetlen előfeltétel az internet – vagy hálózati kapcsolat. 

 

Felhasználóbarát formatervezés. 

Az áttekinthető kialakítás a MetaBridge kezelését egyszerűvé teszi. 

A nagy, színes felületek megkönnyítik az alkalmazást és a funkciókat azonnal, egyértelműen 

jelennek meg.  

Az első mezőben található felhasználó részére a készülékkel kapcsolatos összes információ, 

így azonnal értesülünk a mérések állásáról. A navigációs sávon lévő ikonok könnyen 

felismerhetők és kezelhetők. Emellett egy infó gomb is látható melynek funkciói a szimbólum 

mögött érhető el. A szoftver az összes készülékhez egységes, általános kialakítású, úgyhogy a 

felhasználó gyorsan kiismeri a kezelést. 

Reszponzív web kialakítás és érintőképernyő 

A MetaBridge program kialakításánál a felhasználóbarát kezelésre és könnyű betanulásra 

törekedtek. Az intelligens szoftver automatikusan kapcsolódik, minden felbontáshoz ás az 

valamennyi mobil készülékhez valamint az összes képhez alkalmazható. A kezelés érintéssel 

történik a képernyőn. A MetaBridge beviteli felülete úgy lett kialakítva, hogy az ujjainkkal 

könnyen tudjuk kezelni. 
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Individuális alkalmazás 

Az összes kísérlet az alkalmazásokhoz van meghatározva, a például megjelenített mérési 

görbék láthatósága színekkel az individuálisan alkalmazott összes kísérletet felhasználói 

alkalmazásra van elkészítve: a megjelenített mérési diagramok láthatóságát, színeket, 

szélességet tetszés szerint változtatni lehet. 

A megjelenítés kialakításával felhasználhatjuk a grafikus ábrázolást valamely prezentációhoz. 

A kezelő tetszés szerinti szöveg/betűtípusokat választhat. 

Az automatikus elő beállításokkal elérhető a mérések gyors és hibamentes elvégzése, a 

MetaBridge több funkciónál alkalmaz hibajelzést, ill. megszünteti azokat.  

Az adott készülék konfigurációhoz a méréstartomány kiválasztása és a tárázás szintén 

automatikusan történik. A tengely-, lépésnagyság és határértékek ugyancsak integrálva 

vannak. 

 

Hozzáférés világszerte, komplett ellenőrzés 

Webalapú szoftvermegoldás: rugalmas hozzáféréssel 

A Metabridge használatához csupán hálózati hozzáférés szükséges. 

Használata, browser segítségével – igy nagyobb távolságból is megvalósítható – a kezelő 

bekapcsolódhat a szoftverre (log-in) és a MetaBridge-vel az összes rákapcsolt készülékhez 

hozzáférése van, és ezeket vezérelni tudja. 

Multi-Access/ Multi monitoring 

A MetaBridge-vel több felhasználó egyidejűleg be tud lépni a rendszerbe, ugyanazon log-in 

lépéssel. Igy több személy is megtekinthet valamely mérést. Ez megkönnyíti az érintett 

munkatársak belső információ cseréjét. Ezzel a megoldással a méréseket több készüléken 

elvégezhetjük és irányíthatjuk. A végeredmény az idő megtakarítást eredményez, mivel az 

összes készüléket egy szoftverrel ellenőrizzük.  

A készülékek hibátlan összekapcsolása 

Egy szoftver mindenhez. 

A Metabridge szoftvert speciálisan a Brabender készülékekhez fejlesztették, és ezek 

funkcióira és a méréseikhez vannak hangolva. Mivel egy web alapú megoldásról van szó a 

MetaBridge-t bármely számítógépre (PC, tablet vagy okostelefon) lehet alkalmazni. A 

szoftver az ábrázolásokat az adott kijelzőn jeleníti meg. A különböző megjelenítő készülékek 

optimalizálásával a felhasználónak előnyt jelent az állandó szintű teljesítmény.  
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A készülékek optimális beállítása 

A Brabender által kifejlesztett és igy az összes Brabender termékre alkalmazott beállítás 

lehetővé teszi a készülékek hálózatba fűzését. Zavar esetén a felmerülő kérdésekhez a fontos 

adatok, mint a készülék sorozatszáma és a műszaki segély telefonszáma (hot-line) 

rendelkezésre áll. 

 

A MetaBridge rendszer követelményei  

browser minden HTMS alapú web 11,  browser 
Pl.internet explorer, Google, Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari 

ajánlott felbontás min. 1024 px a szélességben 

hozzáférés web browser segítségével az IP címen át 

MetaBridge –Controller csatlakozás 
 

1x Ethernet, WLAN,1xHDMI, 4xUSB 

 

Előnyök 

 Kompatibilis az összes USB csatlakozással ellátott Brabender készülékkel 

 Hálózat: az összes Brabender készülék egymással össze van kapcsolva 

 Állandóság: azonos teljesítményt nyújt az összes számítógépen (PC, tablet, okos 

telefon) 

Jogosulatlan beavatkozás elleni védelem. 

A MetBridge-hez való hozzáférés jelszóval biztosított és log-in belépés után lehetséges. 

Igy csak felruházott személyek tudnak a szoftverhez férni. Jogosulatlanul nem lehet a mérési 

adatokhoz jutni. 

Adminisztrátor modus 

Az adminisztrátor modusban lehet új felhasználókat beléptetni, vagy törölni. A hozzáférési 

jogot minden felhasználónak, vagy felhasználói csoportnak tetszés szerint lehet biztosítani és 

koordinálni. Igy pl. meg lehet határozni, hogy ki végezheti el a mérést és ki férhet hozzá a 

korábbi mérési eredményekhez 

Szoftverfrissítés  

Amint új szoftver verzió jelenik meg, a felhasználó azonnal informálva lesz. Az frissítést díj 

megfizetése után végezzük el, az új verziót gyorsan és egyszerűen letölthetjük és 

alkalmazhatjuk. Ezzel a megoldással nincs szükség Brabender szakember igénybevételére és 

az ezzel járó idő és költséget is megtakarítjuk. 

A készülék mindig a legújabb szinten van és a funkcionális képessége, és a mérési biztonság 

is állandó marad. 
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Előnyök 

 gyors és jelszóval biztosított hozzáférés 

 mindig az aktuális szinten van: automatikus szoftverfrissítés 

 ellenőrzés: felhasználóknak és felhasználói csoportoknak 

 

 

 

Kérjen árajánlatot az info@globalfocus.hu 

e-mail címen! Lépjen velünk kapcsolatba! 

www.globalfocus.hu 
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