Oprogramowanie Audit Trail
Oprogramowanie Audit Trail umożliwia rejestrowanie w bazie danych
wagi całej aktywności użytkownika już od momentu logowania.

Interfejs aplikacji Alibi Reader

Widok zapisu ważeń zapisanych
w pamięci ALIBI wagi

Audit Trail

Charakterystyka
Najważniejsze funkcje realizowane przez Audit Trail
• Rejestrowanie w bazie danych wagi całej aktywności użytkownika już
od momentu logowania
• Łatwy i szybki sposób łączenia się z wagą
• Możliwość eksportu danych do pliku PDF, XLS, CSV, HTML

Pasuje do
Wagi
• Wagi laboratoryjne serii 4Y
• Wagi laboratoryjne serii 3Y
• Wagi przemysłowe HY10
• Wagi przemysłowe WPY/WLY

Wymagania sprzętowe
Minimalne wymagania sprzętowe komputera klienckiego lub
serwera w systemie wagowym poniżej 10 wag
• Komputer pracujący w systemie operacyjnym: Windows 10,
Windows 8 oraz 8.1, Windows 7 (z wyłączeniem wersji Starter)
• Serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Express lub nowszy
• Zalecenia sprzętowe
– 2–rdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy
– pamięć operacyjna 2 GB lub większa
– co najmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym
– monitor pracujący z rozdzielczością co najmniej 1280x1024 pikseli
– napęd DVD
– drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
– domyślny rozmiar czcionki systemowej (96 dpi)
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Minimalne wymagania sprzętowe serwera w systemie wagowym
powyżej 10 wag
• Komputer pracujący w systemie operacyjnym: Windows 10,
Windows 8 oraz 8.1, Windows 7 (z wyłączeniem wersji Starter)
• Serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Standard lub nowszy
• Systemy serwerowe: Windows Server 2016, Windows Server 2008 SP2,
Windows Serwer 2008 R2
• Zalecenia sprzętowe
– 4–rdzeniowy procesor 3 GHz lub szybszy
– pamięć operacyjna 8 GB lub większa
– co najmniej 50 GB wolnego miejsca na dysku twardym
– monitor pracujący z rozdzielczością co najmniej 1280x1024 pikseli
– napęd DVD
– drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
– domyślny rozmiar czcionki systemowej (96 dpi)
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