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Z przyjemnością informujemy, o zakończeniu prac na najnowszą wersją 

oprogramowania do Automatycznej Kontroli Wagi (AKW) podczas procesu 

tabletkowania.  

 
Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej wersji: 

• Dodatkowe kryterium umożliwiające wybór przedziału czasowego dla 

raportu serii z uwzględnieniem godzin (dotychczas możliwy był jedynie 

wybór dat). 
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• Zmiany na raportach z pracy maszyny: 

o Dodatkowa informacja o stanie licznika tabletek 

o Dodatkowa informacja o liczbie błędów na danym stemplu zarejestrowanych podczas 

pracy maszyny (dotychczas raport podawał jedynie całkowitą liczbę tabletek 

odrzuconych ze stempla, nie precyzując czy są to braki spowodowane błędem tego 

stempla, czy też któregoś z sąsiednich) 

• Możliwość wydrukowania szczegółowego zestawienia zapisanych receptur 

• OPCJA – moduł Audit Trail. Funkcja śledzenia czynności oraz zdarzeń związanych z pracą 

układu AKW. Rejestrowane są wszystkie aspekty pracy urządzenia co umożliwia prowadzenie 

pełnego nadzoru zarówno nad przebiegiem produkcji jak i  poprawnością obsługi systemu. 

Moduł Audit Trail jest przydatny np. w celu dokładnego wyznaczenie ilości tabletek danej serii 

wyprodukowanych pod nadzorem AKW.  

• OPCJA – moduł wydruków PDF. Z każdego raportu można utworzyć plik PDF, który jest 

zapisywany na dysku twardym panela operatorskiego oraz dodatkowo na zewnętrznej pamięci 

masowej wyposażonej w interfejs USB. 
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• OPCJA – moduł serwera FTP. Funkcja umożliwia skopiowanie z AKW logów z pracy maszyny, 

logów Audit Trail (jeżeli jest obecny moduł Audit Trail), plików PDF z raportami (jeżeli jest 

obecny moduł wydruków PDF). Serwer FTP jest wyłączany po zalogowaniu użytkownika. 

 
Dodatkowo wprowadzono szereg zmian związanych z poprawieniem wydajności oprogramowania, 

aktualizacją bibliotek środowiskowych, dodatkowymi komunikatami dla użytkownika, itp. 

Zmodyfikowany został również format plików przechowujących dane z pracy maszyny. Nowy system 

akwizycji i raportowania nie zachowuje kompatybilności wstecz. W związku z tym po wykonaniu 

aktualizacji oprogramowania, korzystanie z plików w starym formacie będzie niemożliwe. 

 

W przygotowaniu jest aplikacja przeznaczona na komputery wyposażone w system operacyjny 

Windows umożliwiające analizowanie danych i tworzenie raportów w znacznie szerszym zakresie niż 

w przypadku aplikacji PharmaControl. Aplikacja ta będzie wykorzystywać nowy format plików 

raportowych, jak również będzie w stanie przeprowadzić analizę pracy maszyny w oparciu o 

dodatkowe dane zawarte w logach Audit Trail. Połączenie tych możliwości z funkcjonalnością modułu 

serwera FTP stworzy wygodne narzędzie pozwalające podnieść wydajność pracy tabletkarek oraz 

jakość produktu końcowego. 

 

Na naszej stronie dostępna jest pełna instrukcja obsługi programu. 

W sprawie warunków aktualizacji oprogramowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
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