NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.38.0
Na data de 19 de novembro de 2019 o software passará por uma atualização.
Essa ocorrerá entre 00:00 e 01:00 hora, horário de Brasília. É possível que o
servidor fique instável durante esse período. Abaixo detalhamos os novidades
incorporadas ao software nessa versão:

→ Calibração avançada
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CALIBRAÇÃO AVANÇADA

→ Lançamos a versão beta da calibração avançada. A partir dessa versão, você
será capaz de realizar calibrações indiretas pelo software além de cadastrar
incertezas, inserir fórmulas, selos e muito mais.
→ A mudança começa já no menu, agora ele está disposto como na imagem
abaixo.

→ O primeiro item te leva até a lista de calibrações, o segundo a lista de
incertezas e o terceiro a lista de selos RBC.
→ A lista de incertezas é mostrada abaixo.

→ Nela é mostrada a descrição da incerteza, sua fonte e distribuição. O seu
sistema já vem com algumas pré cadastradas e que não podem ser editadas
ou deletadas. Por padrão, todas as calibrações usadas usam minimamente
duas fontes de incertezas, a herdado do padrão e a da repetibilidade.
→ Ao clicar em adicionar, você poderá criar suas próprias incertezas.

→ Na primeira tela você irá inserir o numerador da equação. Nela, poderá utilizar
algumas variáveis da calibração listadas na parte inferior além das operações
básicas e templates da parte superior. Esse guia lhe levará a inserir
posteriormente o denominador, a identificação da incerteza e na última parte
irá lhe mostrar uma prévia da incerteza cadastrada, como na imagem abaixo.

→ A lista de selos RBC é mostrada abaixo.

→ Nesta tela serão listadas todos os selos cadastrados para sua empresa.

→ Ao clicar em adicionar você será redirecionado para o modal de cadastro de
selos. Nele você irá inserir o número de sua certificação e uma descrição curta.
O resultado será mostrado na imagem a direita, como na imagem abaixo.

→ Para se criar uma calibração avançada, temos dois caminhos. O primeiro é
através da lista de equipamentos e o segundo na lista de calibrações, como na
imagem a seguir.

→ O modal da calibração avançada é mostrado abaixo.

→ Ele possui minimamente duas abas. A primeira é de cadastros básicos e as
próximas serão as tabelas. É obrigatório que a calibração possua pelo menos
uma tabela. O botão do canto superior direito são configurações extras como o
selo RBC ou criar incertezas.
→ A imagem abaixo representa a tela de tabelas. Nela é possível visualizar o
balanço de incertezas, adicionar fórmula ao VM(Valor medido), fórmula de
conversão de unidades ao VR(Valor de referência), selecionar as incertezas
utilizadas nesta tabela, dentre outras configurações.

