NIRWare® Software Suite
Eficiência no trabalho diário
A operação do espectrômetro FT-NIR BUCHI é feita de maneira fácil, sem a necessidade de
conhecimentos avançados e específicos, graças ao software de operação NIRWare que funciona simples e intuitiva. A interface bidirecional LIMS permite a troca de dados de maneira
flexível e segura com total rastreabilidade. Em conjunto com o software NIRAnywhere, permite
a administração centralizada de vários espectrômetros BUCHI em rede global ou local.

Fácil de usar
Operação intuitiva e troca
de dados sem erros

Segurança de
dados
Assinaturas digitais,
rastreabilidade e
encriptação de dados

Flexível
Interface do usuário customizável
e grande variedade de formatos
de dados suportados

NIRWare®: Benefícios mais importantes

Fácil de usar
∙∙Interfaces fáceis de usar: simplificadas para linha de produção, detalhadas para laboratório
∙∙Troca de dados sem erros, com módulo LIMS automatizado
∙∙Gerenciamento de rede em vários locais, centralizado através do Software NIRAnywhere
∙∙A identificação automática de células de medição vs. método escolhido impede erros no
manuseio

Segurança de dados
∙∙Registros contínuos de dados e atividade de usuários
∙∙Troca segura de dados com assinaturas digitais e encriptação
∙∙Em conformidade com as instruções FDA 21 CFR Parte 11

Flexível
∙∙Interface de usuário customizável para diferentes aplicações e necessidades
∙∙Grande variedade de formatos para troca de dados bidirecional (MS Excel, Adobe Pdf,
CSV, XML, etc.)
∙∙Transferência de dados automatizada para o ERP da empresa e sistemas de formulação
(Brill Formulations, Aunir Specman, etc.)

NIRFlex ®
N-500
Espectrômetro FT-NIR
de laboratório versátil

www.buchi.com/nir

NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
Espectroscopia FT-NIR

NIRAnywhere
Software
Solução de redes

NIRCal ®
Software
Desenvolvimento
da calibragem
quimiométrica

Quality in your hands
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