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Acerca deste Manual do Utilizador

Versão do manual e versões de software 
neste manual

Item Versão

Manual do usuário V1.2

Exalta Manager App V1.2.0

Exalta Operator App V1.2.0

Webservice Linux V1.2.0

Webservice Windows V1.2.0

Este manual do utilizador é um componente 
essencial do produto. 

Deve ser lido com cuidado antes do produto 
ser montado, colocado em funcionamento ou 
utilizado e deve ser guardado para consulta futura.

Este manual do utilizador inclui instruções e 
informações importantes relacionadas com 
a segurança de operação e a manutenção da 
unidade de computação. Em particular, siga 
todas as instruções de segurança (consulte o 
capítulo "Notas sobre Segurança").

Símbolos de aviso utilizados neste manual 
do utilizador ou no sistema
Os símbolos utilizados neste manual do 
utilizador têm o seguinte significado:

Símbolo Significado

 
Aviso!

Indica uma situação 
potencialmente perigosa ou 
utilização inadequada que 
poderá resultar em lesões 
graves ou morte.

 
Cuidado!

Indica uma situação 
potencialmente perigosa ou 
utilização inadequada que, se 
não for evitada, poderá resultar 
em lesões ligeiras a moderadas.

Símbolo Significado

Nota Indica uma situação 
potencialmente perigosa ou 
utilização inadequada que, se 
não for evitada, poderá resultar 
em danos materiais, financeiros 
e ambientais consideráveis.

Indica uma tensão elétrica 
perigosa, risco de choque 
elétrico.

Indica um campo 
eletromagnético perigoso.
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Outros símbolos neste manual do utilizador 
ou no sistema

Símbolo Significado

Indica informação adicional 
ou explicações que se 
destinam a ajudar o utilizador 
a utilizar o produto de forma 
tecnicamente correta e 
eficiente.

	3  Pré-requisito para um passo ou 
sequência de passos

 X   O Passo individual que tem 
de realizar 

ou

 O Diversos passos sem ordem 
determinada

1. 2. Diversos passos que tem de 
realizar numa determinada 
ordem

Símbolo Significado

[Name] Nome na interface do utilizador 
das aplicações (nome do botão, 
nome do menu, etc.)

* Item não incluído em todas as 
configurações do equipamento

Instruções para eliminação 
do sistema, seus acessórios e 
consumíveis. O sistema deve 
ser eliminado de acordo com a 
diretiva 2012/19/EU REEE.

Data de fabrico, por ex., 
11/2020 para Novembro de 
2020

China RoHS 50 anos EFUP 
(Environmentally friendly use 
period - Período de utilização 
amiga do ambiente)

Acerca deste Manual do Utilizador (Continuação)
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Informação de Copyright

Todos os direitos a esta documentação são 
detidos pela Leica Microsystems CMS GmbH. 
A reprodução do texto ou das ilustrações 
(no  todo ou em parte) através de impressão, 
cópia de imagens, microfilme ou outro método 
(incluindo sistemas eletrónicos) não é permitida 
sem autorização expressa por escrito da Leica 
Microsystems.

As instruções contidas na seguinte 
documentação refletem tecnologia de ponta. 
Compilamos os textos e as ilustrações da forma 
mais precisa possível. Contudo, agradecemos 
sempre quaisquer comentários e sugestões 
relativamente a potenciais erros dentro desta 
documentação.

Os termos “Windows“, “Apple” e “Intel” podem 
aparecer no seguinte texto sem posterior 
identificação.

Os nomes das empresas e produtos aqui 
utilizados podem ser marcas comerciais dos 
respetivos proprietários.

A informação neste manual está sujeita a 
modificação a qualquer altura e sem notificação.
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Notas sobre Segurança
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Utilização Pretendida

Exalta, uma aplicação de software que é 
executada numa unidade de computação, é 
uma solução dedicada que suporta inspeção 
de qualidade ótica manual utilizando um 
microscópio e uma câmara. Esta solução 
suporta todo o processo de inspeção de 
qualidade desde a definição ao reporte da 
inspeção efetuada. Isto é obtido através do 
conceito de microscópio guiado em conjunto 
com gestão de dados e reporte automatizados.

O sistema destina-se apenas a utilização 
profissional.

Utilização inadequada razoavelmente 
previsível
A seguinte utilização inadequada é proibida:

 O Utilização do sistema para uma finalidade 
que não esteja de acordo com a Declaração 
de Conformidade (por ex. utilizá-lo como um 
produto de diagnóstico in-vitro de acordo 
com a Diretiva 98/79/CE do Conselho ou 
como um produto médico de acordo com a 
Diretiva 93/42/CEE do Conselho)

 O Limpeza do sistema de uma forma diferente 
da especificada neste manual

 O Utilização de uma fonte de alimentação 
que a Leica Microsystems não tenha 
fornecido nem autorizado

 O Permitir que pessoal não autorizado abra o 
sistema

 O Instalação do sistema de uma forma 
diferente da especificada neste manual 
pela Leica Microsystems

 O Utilização de cabos que a Leica 
Microsystems não tenha fornecido nem 
autorizado

 O Utilização do sistema em condições 
ambientes diferentes das especificadas 
neste manual

 O Utilização de combinações de componentes 
não-Leica que estejam além do âmbito 
deste manual

Cuidado!

O fabricante não assume qualquer 
responsabilidade por danos causados por, ou 
quaisquer riscos decorrentes de, utilização 
do microscópio para outras finalidades 
além daquelas a que se destina ou a não 
utilização dentro das especificações da Leica 
Microsystems.

Em tais casos, a Declaração de Conformidade 
deve ser considerada inválida.
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Utilizador Pretendido

Cuidado!
O sistema apenas pode ser operado por pessoal 
qualificado que tenha recebido formação sobre 
a operação do sistema.

O seu pessoal de IT deverá ser capaz de seguir 
as instruções para instalar a base de dados no 
servidor.

Ambiente pretendido
O sistema destina-se a ser utilizado apenas 
numa zona de operação limpa. 

 X Por forma a evitar sobreaquecimento 
ou corrosão do sistema, opere apenas o 
sistema dentro do intervalo de temperatura 
e das condições ambientes permissíveis 
(consulte o capítulo "Especificações 
Técnicas").

 X Não utilize o sistema em altitudes 
superiores a 2000 m ASL/NL.

 X Proteja os componentes da humidade, 
de grandes flutuações de temperatura, 
calor (por ex., luz solar direta, radiadores 
ou outras fontes de calor) e vibrações. 
Estas condições podem distorcer a 
funcionalidade do sistema.

 X Não utilize em áreas com gases ou 
substâncias inflamáveis.

 X Não utilize num ambiente potencialmente 
explosivo.

 X Garanta uma circulação do ar livre e não 
tape nem obstrua as ventilações de ar dos 
componentes.

 X Certifique-se de que os componentes 
elétricos estão colocados, pelo menos 
10 cm afastados da parede, de outros 
dispositivos e de substâncias inflamáveis.

 X Opere o sistema num ambiente o mais 
limpo e isento de pó possível.

 X Posicione o sistema numa superfície 
estável, plana e não escorregadia. 

 X Certifique-se de que o sistema está 
colocado de forma independente e 
facilmente acessível.

 X Não coloque componentes múltiplos, tais 
como unidades de computação, uns sobre 
os outros e não coloque um monitor sobre 
a unidade de computação.

 X Utilize apenas o apoio do adaptador 
da Leica para montar a unidade de 
computação no microscópio (consulte 
o capítulo "Acessórios opcionais ou 
adicionais").

Utilização Pretendida (Continuação)
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Instruções de Segurança Gerais

Exalta é um IPC (PC industrial) de classe 
de proteção 3 que foi construído e testado 
de acordo com a norma EN 61010-1/IEC 
61010-1, Requisitos de segurança para 
equipamento elétrico de medição, controlo 
e uso de laboratório e a norma EN 61326-1/ 
IEC 61326-1, Equipamento elétrico de medição, 
de controlo e de laboratório – Requisitos 
CEM. A fonte de alimentação do Exalta é um 
componente de classe de proteção 2.

Para manter esta condição e para garantir uma 
operação segura, o utilizador deve seguir as 
instruções e avisos contidos neste manual do 
utilizador.

Cuidado!

Além deste manual também se devem observar 
as notas sobre segurança dos outros manuais!

O sistema, componentes e acessórios descritos 
neste manual foram testados quanto a 
segurança e verificados quanto a possíveis 

perigos. A filial da Leica responsável ou a fábrica 
principal em Wetzlar devem ser consultadas 
sempre que o sistema for alterado, modificado 
ou utilizado em conjunto com componentes 
não-Leica que estejam fora do âmbito deste 
manual.

Instruções para a pessoa responsável pelo 
sistema

 X Certifique-se de que o sistema é operado 
apenas por pessoal que tenha recebido 
formação por parte de pessoal autorizado 
da Leica.

 X Certifique-se de que este manual do 
utilizador está sempre disponível no local 
onde o sistema está a ser utilizado.

 X Certifique-se de que a instalação é guiada 
pelo manual do utilizador.

 X Certifique-se de que todos os operadores 
leram, compreenderam e observaram este 
manual do utilizador e especialmente os 
regulamentos de segurança.

 X Efetue inspeções regulares para garantir 
que os utilizadores autorizados estão a 
cumprir os requisitos de segurança.

 X Certifique-se de que o pessoal está 
ciente dos perigos e do equipamento de 
segurança.

 X Gerir as responsabilidades, competências e 
monitorização do pessoal.
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Instruções para o operador do sistema

Cuidado!

 X Por forma a manter a condição do sistema 
e a garantir uma operação segura, siga as 
instruções e avisos contidos neste manual 
do utilizador.

 X Além deste manual, observe as instruções 
de segurança dos manuais dos outros 
componentes do sistema fornecidos 
(por ex. microscópio, monitor ou outros 
acessórios).

 X Opere apenas o sistema numa condição 
tecnicamente perfeita.

 X No caso de avarias relacionadas com a 
segurança, desligue imediatamente o 
sistema, desconecte a fonte de alimentação 
e tome as medidas adequadas para impedir 
posterior utilização.

 X Em qualquer caso de dúvida relativamente 
à segurança do sistema, desligue o sistema 
e impeça posterior utilização.

 X A bateria interna tem uma durabilidade 
de aprox. 5 anos e pode ser substituída na 
fábrica ou por um técnico de serviço certi-
ficado.

 X Além da documentação em geral, 
certifique-se de que os regulamentos legais 
ou outros de segurança e prevenção de 
acidentes, incluindo as normas e diretivas 
aplicáveis do respetivo país de operação, 
estão a ser cumpridos.

Equipamento de proteção pessoal
 X Quanto trabalhar com o sistema, use 

equipamento de proteção adequado:

 – Máscara protetora (semi máscara com 
classe de proteção FFP3)

 – Luvas de proteção

 – Óculos de proteção

Instruções Segurança Gerais (Continuação)
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Instruções de Segurança para Áreas Potencialmente Perigosas

Segurança elétrica

 
Aviso!

O botão On/Off não desconecta a unidade de 
computação da tensão de alimentação. 

 X Para a desconectar completamente, remova 
a fonte de alimentação da tomada.

A unidade de computação é alimentada através 
de uma fonte de alimentação externa:

 X Utilize apenas a fonte de alimentação 
original (Fonte de alimentação com 
certificação LPS Mean Well GST36B05-P1J).

 X Certifique-se de que o cabo de alimentação 
está aprovado para utilização no país no 
qual pretende utilizá-lo.

 X Segure sempre na ficha da fonte de 
alimentação quando a remover da tomada. 
Nunca a desligue puxando pelo cabo.

 X Se a fonte de alimentação original falhar 
ou estiver danificada, mande substitui-la à 
assistência da Leica. 

As fontes de alimentação originais estão 
disponíveis na sua filial Leica ou no seu 
revendedor Leica.

 X Não repare a fonte de alimentação.

 X Os trabalhos elétricos apenas podem ser 
realizados pela Assistência da Leica.

 X Para evitar danificar a unidade de 
computação, não ligue nem desligue as 
linhas de dados e circuitos de controlo 
a menos que a unidade de computação 
esteja desligada.

 X Para evitar lesões do utilizador e por 
motivos de refrigeração e proteção de 
incêndio, numa remova as tampas dos 
componentes.

Os componentes dos acessórios elétricos não 
estão protegidos contra água ou soluções 
líquidas. A água pode provocar choque elétrico:

 X Não mergulhe os componentes em água.

 X Certifique-se de que nenhuns líquidos 
nem objetos entram no interior dos 
componentes (durante a limpeza, etc.).

Radiação eletromagnética

 
Cuidado!

A radiação eletromagnética pode perturbar 
uma operação adequada:

 X Não use os componentes perto de fontes 
com elevada radiação eletromagnética 
(por exemplo, fontes de frequência 
ultra alta, sem blindagens, operadas 
intencionalmente).

Recomendamos avaliar o ambiente 
eletromagnético antes da operação dos 
componentes e depois dar as instruções 
correspondentes.
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Nome de Peça
Substâncias Perigosas

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

Placas de circuitos 

impressos
x o o o o o

Componentes 

eletrónicos
x o o o o o

Peças mecânicas x o o o o o

Cabos e acessórios de 

cabos
x o o o o o

Ecrãs x o o o o o

Fontes de luz x x o o o o

Óticas x o x o o o

Esta tabela foi preparada de acordo com as 
disposições de SJ/T 11364. 

o: Indica que a dita substância perigosa contida 
em todos os materiais homogéneos para esta 
peça está abaixo do requisito de limites da 
GB/T 26572.

x: Indica que a referida substância perigosa 
contida em pelo menos um dos materiais 
homogéneos utilizados para esta peça, está 
acima do requisito limite de GB/T 26572.

Tabela de Marcação da Substâncias Perigosas
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A “Tabela de Marcação da Substâncias Perigosas” abrange os produtos aqui listados.

Microscópios Controlos Fontes de luz Óticas e Câmaras

Fonte de 

Alimentação e 

Módulos de Serviço

Etiqueta para Período de Utilização Amiga do Ambiente (Environmentally Friendly Use Period 
(EFUP)) (ver placa de tipo)

Os valores limites das substâncias reguladas estão em conformidade 
com as especificações SJ / T 11364 e estão abaixo de 0,1% por peso.

Os valores limites das substâncias reguladas estão em conformidade 
com as especificações SJ / T 11364 mas estão acima de 0,1% por 
peso.
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Instruções de Segurança para Fase de Operação Individuais

Transporte

Cuidado!

 X Transporte e guarde o sistema apenas 
dentro do intervalo de temperatura e 
das condições ambientes permissíveis 
(consulte o capítulo "Especificações 
Técnicas").

 X Utilize a embalagem original para envio e 
transporte dos componentes e acessórios 
individuais. 

 X Por forma a evitar danos causados por 
vibrações, desmonte todas as peças móveis 
que (de acordo com o manual do utilizador) 
podem ser montadas e desmontadas pelo 
cliente e embale-as separadamente. 

Instalação e operação

Cuidado!

 X Opere o sistema apenas dentro do intervalo 
de temperatura e das condições ambientes 
permissíveis:

 – capítulo "Ambiente pretendido"

 – capítulo "Condições ambientes para a 
operação"

 X Se o sistema tiver sido guardado num 
ambiente frio ou com humidade elevada, 
aguarde até estar absolutamente seco e 
até que tenha atingido aproximadamente 
a temperatura ambiente antes de operar o 
sistema.

 X Antes de conectar o sistema, verifique se a 
tensão e a frequência de alimentação estão 
corretas no local de instalação (capítulo 
"Sistema Exalta: Dados elétricos incl. fonte 
de alimentação").

 X Antes de conectar a energia elétrica ou antes 
da operação, verifique os componentes e 
os acessórios quanto a danos.

 X Não utilize componentes ou acessórios 
danificados ou que não estejam a funcionar. 
Em vez disso, notifique a sua filial Leica ou 
revendedor Leica.

 X De forma a garantir a fiabilidade do 
produto e os serviços de garantia, o sistema 
tem de ser operado exclusivamente com 
os acessórios originais e, em especial, o 
cabo de alimentação original. O utilizador 
assume o risco quando utilizar acessórios 
não aprovados.
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Limpeza

Cuidado!

 X Efetue apenas a limpeza conforme 
especificado neste manual do utilizador 
e observe os regulamentos de segurança 
relacionados (consulte o capítulo "Cuidado 
e manutenção").

 X Antes de qualquer trabalho de cuidado, 
limpeza ou manutenção no sistema 
desligue a alimentação e desconecte o 
cabo de alimentação.

Manutenção inadequada, modificações e 
reparações 
A manutenção, modificações e reparações 
apenas podem ser efetuadas por técnicos que 
tenham autorização expressa da Leica para o 
fazer.

Alterações não autorizadas ao sistema poderão 
anular todos os direitos e quaisquer garantias 
de reclamação e a fiabilidade do produto. 

 X Certifique-se de que apenas se 
utilizam peças sobressalentes da Leica 
Microsystems.

 X Evite o contacto com circuitos elétricos que 
possam provocar ferimentos.

Instruções de Segurança para Fases de Operação Individuais (Continuação)
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Diretivas da Comunidade Europeia (Diretivas CE)

O sistema satisfaz a Diretiva da UE 2014/35/ 
relativa à segurança do equipamento elétrico 
e 2014/30/EU relativa a equipamento 
eletromagnético.

O sistema completo não está em conformidade 
com os requisitos de um dispositivo IVD de 
acordo com 98/79/CE. 

Segurança do sistema e CEM
O nosso sistema foi desenhado, produzido e 
testado em conformidade com

 O IEC 62368-1:Equipamento de Tecnologia 
de Informação – Segurança – Parte um: 
requisitos gerais

 O Supressão de rádio interferência em 
conformidade com EN 55011 classe B

 O EN 61326-1, Equipamento elétrico 
para medição, controlo e utilização de 
laboratório – Requisitos CEM

O sistema satisfaz os requisitos das diretivas da 
UE e tem a marca CE. 

 O 2014/35/EU Diretiva de baixa tensão

 O 2014/30/EU Diretiva CEM

 O 2011/65/EU Diretiva RoHS

 O 2009/125/EC + VO EU 1194/2012 Requisitos 
de design ecológico para produtos 
relacionados com energia
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Informação de Utilização Importante

Quando enviar ou reencaminhar o sistema 
a terceiros por qualquer motivo, ou quando 
devolver o sistema à Leica para assistência ou 
manutenção, o Utilizador deverá sempre repor 
o sistema para as definições de fábrica.

A utilização da rede e/ou outras funcionalidades 
de conectividade fornecidas pelo ou com o 
sistema são por critério e risco do Utilizador; 
especificamente, o Utilizador assume 
responsabilidade total pela operação e 
segurança de rede. A Leica não garante qualquer 
norma de segurança de rede específica e declina 
qualquer responsabilidade, sem limitação, por 
acesso não autorizado, violação de segurança, 
perda ou corrupção de dados ou quaisquer 
consequências financeiras ou legais decorrentes 
destas situações.

Determinadas Licenças FOSS, tais como a Licença 
Pública Geral (GNU General Public License), 
Licença Pública Menos Geral (GNU Lesser) (ou 
Biblioteca) ou Licença Pública Mozilla implicam 
que a Leica disponibilize aos destinatários o 
código fonte que corresponde aos binários 
distribuídos ao abrigo dessas licenças. A Leica 
oferece pelo presente, válido durante pelo 
menos três anos e válido enquanto oferecermos 
peças sobressalentes ou assistência ao cliente 
para esse modelo de produto ou, de outra forma 
necessário pelas respetivas Licenças, para dar a 
alguém uma cópia da Fonte Correspondente 
para todo o software no produto, abrangido 
pelas Licenças, que necessitem de tal, num 
meio físico duradouro normalmente utilizado 
para intercâmbio de software, por um preço 
não superior ao seu custo razoável de efetuar 
fisicamente esta transmissão de fonte. 

Para receber esse código de fonte, contacte a 
Leica, como se segue:

Email: lmssuz.github@leica-microsystems.com 

Endereço: 

Leica Microsystems (Suzhou) Technology Co., 
Ltd.  
Room 503, Building B2, GenwayI-Park, 
88 Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu, China  
Suzhou 215028 
China
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Vista geral do sistema
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Felicitamo-lo pela compra do Sistema Exalta da 
Leica Microsystems. 

Âmbito da entrega
A entrega padrão do Sistema Exalta inclui: 

 O Unidade de computação Exalta (1x)
 O Fonte de alimentação (1x)
 O Cabo de alimentação (1x)
 O Guia de Início Rápido (1x)
 O Chave de Licença de Software License (1x) 

(A chave de licença encontra-se na parte de 
trás do Guia de Início Rápido)

Acessórios opcionais ou adicionais
 O Suporte de montagem do Exalta
 O Dispositivo de armazenamento móvel
 O Interruptor de pé (dispositivo USB-HID)
 O Teclado e rato (dispositivo USB-HID)
 O Leitor de código de barras (dispositivo 

USB-HID)
 O Dongle Wi-Fi

Requisitos técnicos para dispositivos 
USB-HID
Para trabalhar com as unidades de computação 
Exalta, os dispositivos USB-HID (interruptor de 
pé, teclado, rato, código de barras, scanner, 
etc.) devem satisfazer os seguintes requisitos:

 O Fonte de alimentação: As unidades de 
comutação Exalta suportam apenas 
500 mA máx. a 5 VDC via USB. Se o acessório 
exceder este valor, utilize uma fonte de 
alimentação externa para o acessório

 O Interface USB tipo A para conectar às 
unidades de computação Exalta

 O Assistência ao protocolo HID (teclado 
HID, interruptor de pé, leitor de código de 
barras)

 O Compatível com o sistema ARM Linux

Todos os dispositivos USB-HID que estão 
em conformidade com os requisitos acima 
são, em princípio, compatíveis com a Exalta, 
contudo a Leica não consegue garantir a sua 
compatibilidade com absoluta certeza. 

Os dispositivos listados em baixo na Lista Branca 
foram validados pela Leica para funcionarem 
em compatibilidade com a Exalta:

Componente

Interruptor de pé: steute KF 1S

Scanner: HoneyWell 1250G

Scanner: Zebra DS2208

Scanner: HH450

Dongle Wi-Fi: EW-7611ULB da EDIMAX

Para informação sobre acessórios 
adicionais, tais como objetivas 
e adaptadores, iluminação ou 
cobertura para o pó para o 
microscópio, contacte o seu 
revendedor Leica.

Encontra descrições detalhadas dos 
diferentes acessórios no manual do 
utilizador correspondente.

Parabéns!
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Componentes do sistema
O Sistema Exalta consiste em:

 O 1x Unidade de computação Exalta (consulte 
o capítulo "Vista Geral da Unidade de 
Computação Exalta: Vista Dianteira")

 O Exalta Manager e Exalta Operator 
Application (consulte o capítulo "Aplicações 
de Software")

Aplicações de Software
O Sistema Exalta tem duas aplicações de 
software: 

 O Exalta Manager App: 
Desenhado para gerir utilizadores, criar 
fluxos de trabalho, criar relatórios, assinar 
relatórios, realizar pistas de auditoria e fazer 
definições (consulte o capítulo "Trabalhar 
com a Exalta Manager Application")

 O Exalta Operator App: 
Desenhado para executar uma inspeção 
de qualidade baseada em fluxos de 
trabalho criados pela Exalta Manager 
Application e recolher dados (consulte o 
capítulo "Trabalhar com a Exalta Operator 
Application")

Integração na sua infraestrutura IT
Existem três opções para integrar o Sistema 
Exalta.

Se tiver um servidor e concordar em guardar os 
dados do Exalta e instalar o software de serviço 
Exalta da Leica no seu servidor, recomendamos 
utilizar as opções de integração da base de 
dados.

Se tiver preocupações sobre o software de 
serviço Exalta da Leica instalado no seu servidor 
e concordar em armazenar dados numa pasta 
de rede do seu servidor, recomendamos utilizar 
a opção de integração de pasta.

Se preferir armazenar os seus dados localmente 
na sua unidade de computação Exalta, reco-
mendamos a opção autónoma.

Para mais detalhes, consulte os seguintes 
capítulos:

 O Consulte capítulo "Apêndice 1: Opção de 
integração da base de dados"

 O Consulte capítulo "Apêndice 2: Opção de 
integração de pasta"

 O Consulte capítulo "Apêndice 3: Opção 
Autónoma"

Peça à sua assistência IT que integre o Sistema 
Exalta na sua infraestrutura IT. 

O seu hardware Exalta tem de estar na mesma 
rede da base de dados. 

O seu Sistema Exalta
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Armazenamento de dados 
As imagens capturadas na Exalta Operator e na 
Exalta Manager Application durante tarefas de 
inspeção de qualidade são armazenadas como 
ficheiros JPEG.

Os dados recolhidos na Exalta Operator Appli-
cation durante tarefas de inspeção de quali-
dade foram guardados.

Os ficheiros e os dados são armazenados como 
se segue:

Opção Armazenamento Referências

Integração da 
base de dados

Na base de dados  O capítulo "Apêndice 1: Opção de integração da base 
de dados"

 O capítulo "Apêndice 5: Estrutura da Base de Dados"

Integração de 
pasta

Na pasta de rede  O capítulo "Apêndice 2: Opção de integração de pasta"

 O capítulo "Apêndice 6: Estrutura de Pastas"

Autónomo Na unidade de 
computação 
Exalta

capítulo "Apêndice 3: Opção Autónoma"

Bases de dados "MariaDB", "MySQL" ou 
"SQLite"

Com a opção de integração de base de dados, 
o Sistema Exalta suporta as bases de dados 
"MariaDB", "MySQL" e "SQLite" (Structured 
Query Language).

A extração de dados pode ser realizada 
por pedidos SQL (ver capítulo "Apêndice 5: 
Estrutura da Base de Dados"). 

Siga as instruções para instalar e configurar 
o sistema de gestão da base de dados no seu 
servidor (consulte o capítulo "Apêndice 1: 
Opção de integração da base de dados").

O seu Sistema Exalta (continuação)
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Vista Geral da Unidade de Computação Exalta: Vista Dianteira

Vista dianteira
1. Botão On / Off
2. LED de estado

LED de estado da unidade de computação

Estado Significado

Branco A unidade de computação está 
ligada

Off A unidade de computação está 
desligada

1 2
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Vista Geral da Unidade de Computação Exalta: Vista Traseira

1. Porta Ethernet
2. Porta USB 3.0 (2x)
3. Porta USB 2.0 (2x)
4. Porta HDMI
5. Porta de alimentação

1 2 3 4 5
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Transporte e Desembalagem
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Transporte e Desembalagem

Transportar o sistema
 X Transporte o sistema na sua embalagem 

original ou numa embalagem que o proteja 
de danos.

 X Desembale o sistema apenas no local de 
operação pretendido.

Se o sistema for levado de um ambiente frio 
para a sala onde vai ser utilizado, poderá 
ocorrer condensação:

 X Por forma a evitar danificar o sistema, 
aguarde até os componentes terem 
alcançado a temperatura ambiente e 
estejam secos antes de utilizar.

Desembalar o sistema e verificar o 
conteúdo de entrega e a condição
Não é recomendado eliminar o material da 
embalagem original. Pode ser necessário para 
reenvio numa data posterior.

1. Desembale todos os componentes.

2. Verifique se a entrega está completa 
(consulte o capítulo "Âmbito da entrega").

3. Verifique todos os componentes quanto a 
danos visíveis provocados pelo transporte.

4. Comunique imediatamente quaisquer 
danos de transporte ou componentes em 
falta (consulte o capítulo "Endereço de 
contato").
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Preparação
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Preparar o Sistema Exalta

Para informações sobre a instalação do 
Sistema Exalta no seu sistema:

 O "Apêndice 1: Opção de integra-
ção da base de dados"

 O "Apêndice 2: Opção de integra-
ção de pasta"

 O "Apêndice 3: Opção Autónoma"

Selecionar o local da operação
Antes de preparar o seu Sistema Exalta, 
selecione um local de operação adequado na 
zona de operação limpa.

 X Posicione o Sistema Exalta na mesma mesa 
do microscópio.

 X Caso necessário, monte o Sistema Exalta 
sobre o microscópio, utilizando o suporte 
de montagem (consulte o capítulo "Montar 
a Unidade de Computação no Microscópio 
(Opcional)").

Certifique-se de que os requisitos nos seguintes 
capítulos são observados:

 O "Ambiente pretendido"
 O "Condições ambientes para a operação"

Ligar o Exalta

(unidade USB
dongle WiFi

interruptor de pé
leitor) Hub USB Rede Teclado / rato

Soma máxima de todos os USB 
é de 2A.

Fonte de alimentação
 Apenas uma fonte de alimentação 
qualificada da Leica disponível

HDMI

Câmara

Exalta  
Guia de Instalação de Hardware

Conectar a unidade de computação Exalta 
ao monitor através do cabo HDMI

Conectar a unidade de computação Exalta  
à câmara da Leica

Conectar a unidade de computação Exalta 
ao rato e teclado

Conectar a unidade de computação Exalta 
à rede  

Conectar a unidade de computação Exalta 
a outros dispositivos, se necessário

Conectar a fonte de alimentação Leica à 
porta de 5V da unidade de computação Exalta   

Tocar no botão On / Off na unidade de 
computação Exalta  

Se necessitar de conectar mais do 
que 4 dispositivos USB (USB 3.0),  
é recomendável conectar os  
dispositivos a um hub USB ou 
utilizar um rato / teclado com fios 
para evitar interferência de sinal

Por favor obtenha o ticket de ativação na parte de trás do Guia de Início Rápido e consulte este manual 
do utilizador para o processo de ativação.
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Preparar o Sistema Exalta (continuação)

Relativamente aos números de 
consulta nos subcapítulos seguintes, 
consulte os números na imagem em 
página 31.

A Leica Microsystems sugere que 
todos os cabos acessórios conectados 
com a caixa de comutação Exalta 
tenham menos de 3 metros para 
evitar interferência CEM.

A limitação de corrente de saída máx. 
total de todas as portas USB é de 2A. 
Utilize por favor um hub USB com 
fonte de alimentação externa se se 
utilizar um acessório com elevado 
consumo de energia.

Para evitar interferências de sinais entre 
os dispositivos sem fios USB 3.0 e USB 
(dongle WIFI, rato wireless, teclado...), a 
Leica Microsystems recomenda seguir 
rigorosamente as regras definidas 
neste capítulo e nos seus subcapítulos 
para preparar o sistema.

Conectar a unidade de computação à fonte 
de alimentação

Utilize apenas o cabo de alimentação 
fornecido.

	3 Os requisitos relativamente à fonte de 
alimentação foram satisfeitos (consulte o 
capítulo "Especificações Técnicas").

1. Conecte o cabo de alimentação à fonte de 
alimentação.

2. Conecte a fonte de alimentação à porta de 
alimentação da unidade de computação (6).

3. Conecte a ficha do cabo de alimentação a 
uma tomada de parede (6).

Conectar a unidade de computação à rede 
local
1. Conecte uma extremidade do cabo de 

rede à porta Ethernet da unidade de 
computação (4).

2. Conecte a outra extremidade do cabo de 
rede à conexão de rede.

Conectar o portfolio Leica

As câmaras e microscópios Leica 
compatíveis são:

 O DMC2900
 O DMC4500
 O DMC5400
 O Flexacam C1
 O Flexacam C3
 O Emspira

 X Conecte a câmara Leica / microscópio a 
uma das portas USB  3.0 da unidade de 
computação (2).
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Conectar um monitor
1. Conecte o cabo de dados na porta HDMI da 

unidade de computação (1).

2. Conecte o cabo de alimentação do monitor 
a uma tomada de parede.

Conectar um teclado USB e rato (opcional)

Dispositivos sem fios:

 X Conecte os dongles USB do teclado e rato 
a uma das portas USB  2.0 da unidade de 
computação (3).

Dispositivos com fios:

 X Para evitar interferência de sinal, 
recomendamos que conecte o rato com 
fios ou o teclado à outra porta USB 3.0.

Utilize por favor um hub USB com 
fonte de alimentação externa se se 
utilizar um acessório com elevado 
consumo de energia.

Conectar um dispositivo de 
armazenamento móvel (opcional)

 X Conecte um dispositivo de armazenamento 
móvel a uma das portas USB 2.0 da unidade 
de computação (5).

Conectar um leitor de código de barras 
(opcional)

 X Conecte o leitor de código de barras a 
uma das portas USB  2.0 da unidade de 
computação (5).

Conectar um interruptor de pé (opcional)
 X Conectar o interruptor de pé a uma 

das portas USB  2.0 da unidade de 
computação (5).

Conectar um dongle Wi-Fi (opcional)
 X Conecte o dongle Wi-Fi a uma das portas 

USB 2.0 da unidade de computação (5).

Preparar o Sistema Exalta (continuação)
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Utilize o suporte de montagem opcional para montar a unidade de computação Exalta no microscópio (consulte o guia de instalação e a 
informação nesta página). Use uma chave sextavada de 3 mm (Stanley STMT94102-8-23).

Exalta
Suporte de montagem do
Guia de Instalação

O suporte de montagem do Exalta (opcional)  
é fornecido com 4 parafusos e é  
montado no lado de baixo da  
unidade de computação Exalta.

Remover os pés de borracha no  
lado de baixo da unidade de 
computação Exalta.

Montar o suporte de montagem do Exalta (1)  
no lado de baixo da unidade de computação
Exalta (3) utilizando os parafusos (2).

Montar a unidade de computação Exalta (3)  
com o suporte de montagem do Exalta (1) 
na coluna do microscópio e prender com o 
parafuso de ajuste (4).

Montar a Unidade de Computação no Microscópio (Opcional)
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Operação
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Ligar e Desligar o Sistema Exalta

Ligar o Sistema Exalta
1. Ligar o monitor.

2. Premir o botão On / Off (1) durante aprox. 
3 segundos.

1

A unidade de computação liga-se.

A unidade de computação deteta 
automaticamente os dispositivos 
conectados.

Desligar o Sistema Exalta
1. Premir o botão On / Off 1x.

A seguinte mensagem é exibida:

2. Confirme a mensagem com [Close] 
(Fechar).

A unidade de computação está desligada.

3. Desligar o monitor.

Se o sistema estiver bloqueado, pode 
reiniciá-lo introduzindo esta palavra-
passe: gel-x.

Encerramento forçado
 X Premir o botão On / Off (1) durante aprox. 

6 segundos.
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Opção de integração da base de dados / 
opção de integração da base de pastas
1. Certifique-se de que as suas unidades de 

computação Exalta estão integradas na sua 
infraestrutura IT, quer através de integração 
de base de dados (capítulo "Apêndice 1: 
Opção de integração da base de dados") ou 
integração de pasta (capítulo "Apêndice 2: 
Opção de integração de pasta").

2. Para abrir a Exalta Manager Application, 
faça duplo clique no atalho no ecrã.

A Exalta Manager Application pede os 
endereços IP do servidor primário e 
secundário (integração de base de dados, 
ver página 180; integração de pasta, ver 
página 199).

3. Introduza os endereços IP.

4. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

Se todas as conexões estiverem a funcionar 
corretamente, a página de login é exibida 
(consulte o capítulo "Iniciar a Exalta 
Manager Application").

5. Repita os passos acima para a Exalta 
Operator Application.

Opção autónoma

Certifique-se de que o endereço IP é 
127.0.0.1 nas definições do Servidor 
das duas aplicações:

 O Exalta Manager Application: 
consulte o capítulo "Atualizar o 
endereço do servidor"

 O Exalta Operator Application: 
consulte o capítulo "Atualizar o 
endereço do servidor"

 X Para abrir a Exalta Manager Application e 
a Exalta Operator Application, faça duplo 
clique nos respetivos atalhos no ecrã.

Iniciar o Exalta Manager e as Exalta Operator Application pela Primeira Vez
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Papéis do Utilizador no Software

O Sistema Exalta tem 4 papéis de utilizador:

 O Gestor

 O Operador

 O QM (Quality Management - Gestão de 
Qualidade)

 O Admin

Todos os utilizadores exceto o Operador têm 
acesso à Exalta Manager Application.

O acesso do Operador está restrito à 
Exalta Operator Application.

Tarefa Gestor Operador QM Admin

Criar fluxos de trabalho 3 O O 3

Submeter fluxos de trabalho 3 O O 3

Aprovar/Ativar fluxos de trabalho O O 3 3

Rejeitar fluxos de trabalho O O 3 3

Desativar fluxos de trabalho O O 3 3

Partilhar fluxos de trabalho 3 O O 3

Efetuar a inspeção de qualidade 3 3 3 3

Aprovar/Rejeitar relatórios de 
inspeção

3 O O 3

Gerir relatórios do lote 3 O O 3

Pista de auditoria 3 O O 3

Monitorizar utilizadores 3 O O 3

Criar novos utilizadores O O O 3

Repor palavras-passe do utilizador O O O 3

Desativar/Desbloquear utilizadores O O O 3

Definir as suas próprias palavras-passe 3 3 3 3

Atualizar o Sistema Exalta 3 O O 3

Atualizar o endereço do servidor 3 3 3 3
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Vista Geral do Procedimento de Inspeção de Qualidade Standard

Criar relatório de 
lote

Gestor

Gestor

QM

Verificar e aprovar 
o fluxo de trabalho

Submeter relatório 
de inspeção

Verificar e aprovar 
o relatório de 
inspeção

Criar fluxo de 
trabalho

Submeter fluxo de 
trabalho para QM

OperadorOperador

Gestor

Efetuar a inspeção 
de qualidade

Gestor

O seguinte diagrama de fluxo dá-lhe uma vista geral dos passos e responsabilidades de um 
procedimento de inspeção de qualidade bem sucedido:
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Trabalhar com a Exalta Manager 
Application



Sistema Exalta Manual do usuário Trabalhar com a Exalta Manager Application 41

Iniciar a Exalta Manager Application

Quando entra em sessão como utilizador pela primeira 
vez, ser-lhe á pedido que altere a sua palavra-passe.

1. Faça duplo clique no símbolo seguinte no ambiente de trabalho:

A Exalta Manager Application é iniciada.

2. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.

3. Clique em [LOG IN].

O menu inicial é exibido (Exemplo: Utilizador administrador):



1. Barra de menus (os menus disponíveis 
dependem do papel do utilizador)

2. Área principal do visor do menu ativo
3. Função [Log out] (Sair de sessão) 
4. Menu [Settings] (Definições)

Barra de menus
A barra de menus exibe os menus principais 
disponíveis, dependendo do papel do utilizador 
(consulte o capítulo "Papéis do Utilizador no 
Software"). 

 O [Report] (Relatório):
Exibe os relatórios de inspeção; oferece 
funções para criar e gerir relatórios

 O [Workflow] (Fluxo de trabalho):
Exibe todos os fluxos de trabalho; oferece 
funções para criar e gerir fluxos de trabalho

 O [Monitor] (Monitor): 
Exibe o estado dos utilizadores ativos

 O [User] (Utilizador) (Apenas utilizadores 
Admin): 
Exibe todos os utilizadores; oferece funções 
para gerir utilizadores
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Vista geral da Interface do Utilizador da Exalta Manager Application

2

34

1



Quando o operador tiver terminado a inspeção 
de qualidade e submetido o relatório, o relatório 
de inspeção é exibido no menu [Report] 
(Relatório) dos utilizadores de Manager.

1. Função de filtro para pesquisar relatórios 
individuais

2. Lista de relatórios
3. Botão [REJECT] (REJEITAR) (consulte o 

capítulo "Rejeitar um relatório de inspeção")
4. Botão [APPROVE] (APROVAR) (consulte o 

capítulo "Aprovar um relatório de inspeção")
5. Opções do menu para relatório individual
6. Informações detalhadas no relatório 

individual

Para mais informações sobre como 
gerir relatórios de inspeção, consulte 
o capítulo "Gerir Relatórios de 
Inspeção (Manager)".

3

56

1 42
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Vista geral do Menu [Inspection Report] (Relatório de Inspeção) (Vista Manager)
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1. Lista de relatórios 
2. Botão [GENERATE BATCH REPORT] (GERAR 

RELATÓRIO DO LOTE) (consulte o capítulo 
"Criar e Gerir Relatórios do Lote")

3. Opções do menu para relatório individual
4. Informações detalhadas no relatório 

individual

Quando se trabalha com a opção de 
integração de pasta, os relatórios de 
lote não são suportados.

Para mais informações sobre como 
gerir relatórios do lote, consulte o 
capítulo "Criar e Gerir Relatórios do 
Lote".

Vista Geral do Menu [Batch report] (Relatório do lote) (Vista Manager)

2

34

1
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Vista Geral do Menu [Workflow] (Fluxo de trabalho)

1. Submenus de estado (lista os fluxos de 
trabalho de acordo com o seu estado)

2. Função de filtro para pesquisar fluxos de 
trabalho individuais

3. Botão [+ NEW WORKFLOW] (+ NOVO FLUXO 
DE TRABALHO) para criar um novo fluxo de 
trabalho ou importar um fluxo de trabalho 
existente

 – consulte o capítulo "Criar um novo 
fluxo de trabalho"

 – consulte o capítulo "Trocar um fluxo de 
trabalho existente (função exportar / 
importar)"

4. Opções do menu para o fluxo de trabalho 
individual

5. Informação detalhada sobre o fluxo de trabalho 
individual (nome, número de passos contidos)

 – azul = passo de inspeção de defeitos
 – verde = passo de medição
 – laranja = passo de sobreposição

Para mais informações sobre como 
criar e gerir fluxos de trabalho:

 O Consulte capítulo "Criar e Gerir 
Fluxos de Trabalho"

 O Consulte capítulo "Controlar e 
monitorizar fluxos de trabalho"

3

45

1 2



Sistema Exalta Manual do usuário Trabalhar com a Exalta Manager Application 46

Vista geral do Menu [Monitor] (Monitor)

1. Submenus do utilizador (lista os utilizadores 
de acordo com o seu papel)

2. Informações detalhadas sobre o utilizador 
individual

3. Botão [REFRESH] (ATUALIZAR) para atualizar 
o estado dos utilizadores

1 2 3
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Vista geral do Menu [User] (Utilizador) (Vista Admin)

1. Submenus do utilizador (lista os utilizadores 
de acordo com o seu papel)

2. Lista de utilizadores
3. Botão [+ NEW USER] (+ NOVO UTILIZADOR) 

(consulte o capítulo "Criar um novo 
utilizador")

4. Opções do menu para o utilizador individual
5. Informações detalhadas sobre o utilizador 

individual

Para mais informações sobre como 
gerir utilizadores, consulte o capítulo 
"Gerir Utilizadores".

3

45

1 2
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Criar e Gerir Fluxos de Trabalho

Exalta permite-lhe criar fluxos de trabalho passo a passo.

Se desejar trocar fluxos de trabalho entre utilizadores / 
unidades de computação, consulte o capítulo "Trocar um fluxo 
de trabalho existente (função exportar / importar)".

Criar um novo fluxo de trabalho
Papel: Manager

1. Clique em [Workflow] (Fluxo de trabalho) na barra de menus.

2. Clique no botão [+ NEW WORKFLOW] (+ NOVO FLUXO DE TRABALHO):

3. Selecione [Create new workflow] (Criar novo fluxo de trabalho) no 
menu pendente.

4. Introduza um nome de fluxo de trabalho:
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O ecrã de configuração do fluxo de trabalho é exibido:

O primeiro passo é sempre "Passo de Inspeção".

5. Na secção [Serial number] (Número de série), selecione se o operador 
tem de introduzir um número de série quando a inspeção começa.

Note que é obrigatório introduzir um número do lote.

6. Se desejar adicionar mais atributos, clique em [ADD NEW ATTRIBUTE] 
(ADICIONAR NOVO ATRIBUTO): 

 – No campo [Description] (Descrição), introduza o nome do atributo.

 – Se o valor for apenas para exibição, introduza o valor no campo 
[Value] (Valor).

ou

 – Se o campo for obrigatório, ative a caixa de verificação 
correspondente.

7. Repita o passo 5 se quiser adicionar mais atributos.

8. Adicione mais passos:

 – Consulte capítulo "Adicionar e configurar um passo de inspeção 
de defeito no fluxo de trabalho"

 – Consulte capítulo "Adicionar e configurar um passo de medição no 
fluxo de trabalho"

 – Consulte capítulo "Adicionar e configurar um passo de 
sobreposição no fluxo de trabalho"

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Adicionar e configurar um passo de inspeção de defeito no fluxo de 
trabalho
Papel: Manager

1. No ecrã de configuração do fluxo de trabalho, clique em [Add workflow 
step] (Adicionar passo de fluxo de trabalho).

2. Selecione [Defect inspection] (Inspeção de defeitos) da lista pendente:

3. Preencha os campos obrigatórios na janela instantânea:

Campo Função

Título Introduza um nome para o defeito

Descrição Introduza uma descrição mais alargada do tipo 
de defeito para o operador

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Campo Função

Imagem(ens) de 
referência

Selecione até 10 imagens (máx. 10 MB cada) 
como imagens de referência sem defeitos:

 O [Upload image(s)] (Transferir imagens): 
Selecione imagens do sistema de ficheiros

 O [Create image(s)] (Criar imagens): Capturar 
uma imagem através da câmara

Nota:
O Exalta Operator e a Exalta Manager Application 
não podem ser executados na mesma unidade de 
computação ao mesmo tempo. Por esse motivo, 
ou o gestor pode capturar uma imagem quando 
cria um fluxo de trabalho ou o operador durante 
a inspeção de qualidade.

Campo Função

Imagem(ens) 
de referência 
(continuação)

Para capturar uma imagem através da câmara:

 O Selecione [Create image(s)] (Criar imagens).
 O A função da câmara é exibida.
 O Capturar uma imagem.
 O Editar mais a imagem (adicionar anotações, 

linhas, setas, círculos, retângulos).

 O Se for necessário, altere as propriedades dos 
elementos adicionados.

 O Clique em [Save] (Guardar) na caixa de 
ferramentas.

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Campo Função

Tipo(s) de defeito Forneça informações mais detalhadas sobre o 
tipo de defeito: 

 
 X Clique em [Edit] (Editar).

Campo Função

Tipo(s) de defeito 
(continuação)

 X Na janela instantânea, introduza o tipo de 
defeito no primeiro campo.

 X Selecione uma imagem que exiba um defeito 
típico clicando na secção [Reference image(s)] 
(Imagens de referência).

 X Se desejar adicionar mais defeitos, clique em 
[ADD NEW DEFECT TYPE] (ADICIONAR NOVO 
TIPO DE DEFEITO) e preencha os campos para 
o defeito seguinte. 

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Campo Função

Número(s) 
de defeito(s) 
aceitáveis

Introduza o número de defeitos aceitáveis

Condição de 
conclusão do 
passo do fluxo de 
trabalho

Definir se o operador tem de concluir o fluxo de 
trabalho se a amostra estiver fora da especificação

 O Ativado: O utilizador conclui todos os passos 
do fluxo de trabalho

 O Desativado: A inspeção está parada

Condição anterior 
do passo do fluxo 
de trabalho

Definir se o operador tem de capturar pelo 
menos uma imagem antes de continuar com o 
passo do fluxo de trabalho seguinte

Campo Função

Imagem de 
inspeção

Defina se a imagem tirada pelo operador no 
passo atual deverá ser guardada no relatório final 
durante o processo de inspeção

Note que os campos [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condição anterior do passo do fluxo de trabalho) e 
[Inspection image] (Imagem de inspeção) estão associados, 
com a definição [Inspection image] (Imagem de inspeção) a 
sobrepor-se à definição [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condição anterior do passo do fluxo de trabalho).

[Inspection image] 
(Imagem de 
inspeção)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condição anterior do 
passo do fluxo de trabalho)

Imagem 
capturada?

Active Active Sim
Active Inativo Sim
Inativo Active Sim
Inativo Inativo Não

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Campo Função

Barra de escala Definir se uma barra de escala é exibida nas 
imagens live e capturadas

4. Confirme as suas definições com [SAVE] (GUARDAR).

O passo de inspeção de defeitos é adicionado (passo azul):

Adicionar e configurar um passo de medição no fluxo de trabalho
Papel: Manager

1. No ecrã de configuração do fluxo de trabalho, clique em [Add workflow 
step] (Adicionar passo de fluxo de trabalho).

2. Selecione [Mesurement] (Medição) da lista pendente:

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)

3. Preencha os campos obrigatórios na janela instantânea:

Campo Função

Título Introduza um nome para a medição

Descrição Introduza uma descrição mais alargada da 
medição para o operador

Campo Função

Imagem(ens) de 
referência

Selecione até 10 imagens (máx. 10 MB cada) 
como imagens de referência sem defeitos:

 O [Upload image(s)] (Transferir imagens): 
Selecione imagens do sistema de ficheiros

 O [Create image(s)] (Criar imagens): Capturar 
uma imagem através da câmara

Nota:
O Exalta Operator e a Exalta Manager Application 
não podem ser executados na mesma unidade de 
computação ao mesmo tempo. Por esse motivo, 
ou o gestor pode capturar uma imagem quando 
cria um fluxo de trabalho ou o operador durante 
a inspeção de qualidade.
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Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)

Campo Função

Imagem(ens) 
de referência 
(continuação)

Para capturar uma imagem através da câmara:

 O Selecione [Create image(s)] (Criar imagens).
 O A função da câmara é exibida.
 O Capturar uma imagem.
 O Editar mais a imagem (adicionar anotações, 

linhas, setas, círculos, retângulos).

 O Se for necessário, altere as propriedades dos 
elementos adicionados.

 O Clique em [Save] (Guardar) na caixa de 
ferramentas.

Campo Função

Tipo(s) de medição 1. Selecione o tipo de medição:

 – Raio

 – Ângulo

 – Comprimento

2. Defina um limite superior e inferior de 
tolerância de medição nos campos [Upper 
limit] (Limite superior) e [Lower limit] (Limite 
inferior).

Números aceitáveis 
de medições fora 
do intervalo de 
tolerância

Introduza o número de medições permissíveis 
que possam estar fora do intervalo de tolerância

Condição de 
conclusão do 
passo do fluxo de 
trabalho

Definir se o operador tem de continuar e concluir 
o fluxo de trabalho mesmo se a inspeção tiver 
falhado
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Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)

Campo Função

Condição anterior 
do passo do fluxo 
de trabalho

Definir se o operador tem de capturar pelo 
menos uma imagem antes de continuar com o 
passo do fluxo de trabalho seguinte

Imagem de 
inspeção

Defina se a imagem tirada pelo operador no 
passo atual deverá ser guardada no relatório final 
durante o processo de inspeção

Note que os campos [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condição anterior do passo do fluxo de trabalho) e 
[Inspection image] (Imagem de inspeção) estão associados, 
com a definição [Inspection image] (Imagem de inspeção) a 
sobrepor-se à definição [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condição anterior do passo do fluxo de trabalho).

[Inspection image] 
(Imagem de 
inspeção)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condição anterior do 
passo do fluxo de trabalho)

Imagem 
capturada?

Active Active Sim
Active Inativo Sim
Inativo Active Sim
Inativo Inativo Não

Campo Função

Barra de escala Definir se uma barra de escala é exibida nas 
imagens live e capturadas

3. Confirme as suas definições com [SAVE] (GUARDAR).
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O passo de medição é adicionado (passo verde): Adicionar e configurar um passo de sobreposição no fluxo de 
trabalho
Os passos de sobreposição são utilizados para exibir uma imagem PNG 
transparente sobre a imagem ao vivo na Exalta Operator Application, 
quando é efetuada a inspeção de qualidade.

Papel: Manager

1. No ecrã de configuração do fluxo de trabalho, clique em [Add workflow 
step] (Adicionar passo de fluxo de trabalho).

2. Selecione [Overlay] (Sobreposição) da lista pendente:

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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3. Preencha os campos obrigatórios na janela instantânea:

Campo Função

Título Introduza um nome para a sobreposição

Descrição Introduza uma descrição mais alargada do passo de 
sobreposição para o operador

Campo Função

Sobreposição Selecione um dos tipos de sobreposição predefinidos 
ou transfira a sua própria imagem de sobreposição.

Para selecionar uma sobreposição predefinida:

 X Na secção [Add overlay] (Adicionar 
sobreposição) clique no símbolo [+].

 X Clique na sobreposição necessária na lista.

As sobreposições predefinidas não exigem a 
calibração na Exalta Operator Application. 

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)

Campo Função

Sobreposição 
- imagens 
transferidas

As imagens de sobreposição transferidas podem ser 
calibradas. 

Para transferir uma imagem e fazer definições de 
calibração:

 X Na secção [Add overlay] (Adicionar 
sobreposição) clique no símbolo [+].

 X Clique no símbolo [+] junto de [Upload custom 
overlay] (Transferir sobreposição personalizada).

Campo Função

Sobreposição 
- imagens 
transferidas 
(continuação)

 X Selecione a imagem de sobreposição no sistema 
de ficheiros (são apenas suportados ficheiros PNG).

 X Clique no botão [CALIBRATE] (CALIBRAR) na 
imagem transferida.

Uma janela instantânea de calibração é exibida:

 X Se a calibração não for necessária, clique em [NO 
NEED TO CALIBRATE] (SEM NECESSIDADE DE 
CALIBRAR).
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Campo Função

Sobreposição 
- imagens 
transferidas 
(continuação)

 X Se a calibração for requerida, calibre a imagem 
(consulte o capítulo "Executar uma Tarefa de 
Sobreposição"). O procedimento é idêntico ao 
procedimento de calibração na Exalta Operator 
Application.

Com / Sem 
Sobreposição

Defina se a imagem tirada pelo operador no 
passo atual deverá ser capturada com ou sem a 
sobreposição

Condição de 
conclusão do 
passo do fluxo 
de trabalho

Definir se o operador tem de continuar e concluir o 
fluxo de trabalho mesmo se a inspeção tiver falhado

Condição 
anterior do 
passo do fluxo 
de trabalho

Definir se o operador tem de capturar pelo menos 
uma imagem antes de continuar com o passo do 
fluxo de trabalho seguinte

Campo Função

Imagem de 
inspeção

Defina se a imagem tirada pelo operador no passo 
atual deverá ser guardada no relatório final durante 
o processo de inspeção

Note que os campos [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condição anterior do passo do fluxo de trabalho) e 
[Inspection image] (Imagem de inspeção) estão associados, 
com a definição [Inspection image] (Imagem de inspeção) a 
sobrepor-se à definição [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condição anterior do passo do fluxo de trabalho).

[Inspection image] 
(Imagem de 
inspeção)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condição anterior do 
passo do fluxo de trabalho)

Imagem 
capturada?

Active Active Sim
Active Inativo Sim
Inativo Active Sim
Inativo Inativo Não

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Campo Função

Barra de escala Definir se uma barra de escala é exibida nas 
imagens live e capturadas

4. Confirme as suas definições com [SAVE] (GUARDAR).

O passo de sobreposição é adicionado (passo cor-de-laranja):

Submeter um fluxo de trabalho de rascunho para aprovação
Papel: Manager

Quando todos os passos requeridos estiverem definidos, pode submeter o 
fluxo de trabalho para aprovação aos utilizadores QM:

1. Clique em [SUBMIT FOR APPROVAL] (Submeter para aprovação):

2. Introduza um comentário, se necessário, e clique em [SUBMIT] 
(Submeter).

3. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

O fluxo de trabalho é submetido.

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Uma vista detalhada do fluxo de trabalho é exibida: A função para submeter fluxos de trabalho está também 
disponível no submenu [Draft] (Rascunho) do menu [Workflow] 
(Fluxo de trabalho): 

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Editar um fluxo de trabalho de rascunho existente

Esta função está disponível para fluxos de trabalho no 
estado Rascunho.

Papel: Manager

	3 Está no submenu [Draft] (Rascunho) do menu [Workflow] (Fluxo de 
trabalho).
	3 A lista de fluxos de trabalho de rascunho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

2. Clique em [Edit the workflow] (Editar o fluxo de trabalho):

O ecrã de configuração do fluxo de trabalho é exibido e pode editar o 
fluxo de trabalho.

Eliminar um fluxo de trabalho de rascunho

Esta função está disponível para fluxos de trabalho no 
estado Rascunho.

Papel: Manager

	3 Está no submenu [Draft] (Rascunho) do menu [Workflow] (Fluxo de 
trabalho).
	3 A lista de fluxos de trabalho de rascunho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

2. Clique em [Delete the workflow] (Eliminar o fluxo de trabalho):

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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3. Na seguinte caixa de mensagens, confirme com [DELETE] (Eliminar).

4. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

O fluxo de trabalho é eliminado.

Ver os detalhes de um fluxo de trabalho

Esta função está disponível para fluxos de trabalho em 
qualquer estado, exceto o estado Rascunho.

Papel: Manager
	3 Está no submenu [Workflow] (Fluxo de trabalho) da sua escolha 

(rascunho, pendente, ativo, inativo, rejeitado).
	3 A lista de fluxos de trabalho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

2. Clique em [View the workflow] (Ver o fluxo de trabalho):

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)

Uma vista detalhada do fluxo de trabalho é exibida: Ver o histórico de um fluxo de trabalho

Esta função está disponível para fluxos de trabalho em 
qualquer estado.

Papel: Manager
	3 Se estiver no submenu [Workflow] (Fluxo de trabalho) da sua escolha 

(inativo, ativo, etc.).
	3 A lista de fluxos de trabalho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

2. Clique em [Workflow history] (Histórico do fluxo de trabalho):
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O histórico do fluxo de trabalho é exibido.

Submenu [Histórico] (Histórico):

Submenu [Versions] (Versões):

Para exibir uma versão específica, clique no botão 
[VIEW] (Ver) junto da versão requerida.

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Trocar um fluxo de trabalho existente (função exportar / importar)
Utilizar esta função para trocar fluxos de trabalho entre gestores de fluxo 
de trabalho.

Esta função está disponível para fluxos de trabalho em 
qualquer estado.

Papel: Manager, Admin
	3 Se estiver no submenu [Workflow] (Fluxo de trabalho) da sua escolha 

(inativo, ativo, etc.).
	3 A lista de fluxos de trabalho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

2. Clique em [Export workflow] (Exportar o fluxo de trabalho):

3. Selecione uma pasta no sistema de ficheiros.

O fluxo de trabalho é armazenado no sistema de ficheiros.

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Outro utilizador pode agora importar o fluxo de trabalho quando está 
em sessão na Exalta Manager Application:

1. Clique em [Workflow] (Fluxo de trabalho) na barra de menus.

2. Clique no botão [+ NEW WORKFLOW] (+ NOVO FLUXO DE TRABALHO):

3. Selecione [Import existing workflow] (Importar fluxo de trabalho 
existente) no menu pendente.

4. Selecione o fluxo de trabalho no sistema de ficheiros.

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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5. Introduza um nome de fluxo de trabalho:

6. Confirme com [Create] (Criar).

Se a importação falhar, uma das seguintes mensagens é exibida, 
dependendo do tipo de erro:

O servidor não tem espaço de armazenamento suficiente

Motivo: O espaço em memória é utilizado no servidor (servidor 
da base de dados ou unidade mestre Exalta)

Medida de resolução de problemas: Limpe a memória do servidor 
ou expanda a memória do servidor

Lamentamos, este ficheiro está corrupto e não pode ser importado.
Motivo: O ficheiro ficou corrupto durante um descarregamento 
ou transferência.
Medida de resolução de problemas: Exporte o fluxo de trabalho 
novamente e repita o procedimento de importação.

O ficheiro do fluxo de trabalho importado não corresponde à 
estrutura de dados do fluxo de trabalho no software atual
Motivo: O fluxo de trabalho foi exportado numa unidade de 
computação com uma versão de software diferente da unidade atual.
Medida de resolução de problemas: Atualize todas as unidades 
de computação para a mesma versão de software e repita o 
procedimento.

O fluxo de trabalho é exibido para posterior edição:

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Exportar um fluxo de trabalho para PDF

Esta função está disponível para fluxos de trabalho em 
qualquer estado.

Papel: Manager
	3 Se estiver no submenu [Workflow] (Fluxo de trabalho) da sua escolha 

(inativo, ativo, etc.).
	3 A lista de fluxos de trabalho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

2. Clique em [Export para PDF] (Exportar para PDF):

3. Selecione uma pasta no sistema de ficheiros.

O fluxo de trabalho é armazenado no sistema de ficheiros em formato 
PDF.

Duplicar um fluxo de trabalho

Esta função está disponível para fluxos de trabalho em 
qualquer estado.

Papel: Manager

	3 Se estiver no submenu [Workflow] (Fluxo de trabalho) da sua escolha 
(inativo, ativo, etc.).
	3 A lista de fluxos de trabalho é exibida.

1. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho 
requerido:

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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2. Clique em [Duplicate the workflow] (Duplicar o fluxo de trabalho): 3. Selecione a função de duplicar requerida:

 – Se quiser duplicar o fluxo de trabalho com o mesmo nome, 
selecione [DUPLICATE] (Duplicar).

 – Se quiser duplicar o fluxo de trabalho com um novo nome, 
selecione [new workflow] (novo fluxo de trabalho).

O fluxo de trabalho é copiado para o submenu [Draft] (Rascunho) e 
pode ser editado.

Criar e gerir fluxos de trabalho (Continuação)
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Controlar e monitorizar fluxos de trabalho

Ver fluxos de trabalho pendentes para aprovação
Papel: QM

1. No menu [Workflow] (Fluxo de trabalho), clique no submenu [Pending] 
(Pendente).

A lista de fluxos de trabalho pendente é exibida:

2. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho requerido:

3. Clique em [View the workflow] (Ver o fluxo de trabalho):
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Uma vista detalhada do fluxo de trabalho é exibida:

Controlar e Monitorizar Fluxos de Trabalho (Continuação)
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Ativar um fluxo de trabalho
Papel: QM

	3 A vista detalhada do fluxo de trabalho é exibida.
1. Clique em [ACTIVATE] (Ativar):

Uma janela instantânea é exibida:

2. Se desejar transferir um ficheiro PDF como um anexo no relatório, 
clique em [Click to upload PDF file] (Clique para transferir o ficheiro 
PDF) e selecione o ficheiro PDF no sistema de ficheiros.

3. Se requerido, introduza um comentário na secção [Comment] 
(Comentar).

4. Clique em [ACTIVATE] (Ativar).
5. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

O fluxo de trabalho é ativado e está listado no submenu [Active] 
(Ativo).
O pdf transferido pode ser encontrado na lista do histórico do fluxo 
de trabalho.

Controlar e Monitorizar Fluxos de Trabalho (Continuação)
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Rejeitar o fluxo de trabalho
Papel: QM

	3 A vista detalhada do fluxo de trabalho é exibida.
1. Clique em [REJECT] (Rejeitar):

Uma janela instantânea é exibida:

2. Se desejar transferir um ficheiro PDF como um anexo no relatório, 
clique em [Click to upload PDF file] (Clique para transferir o ficheiro 
PDF) e selecione o ficheiro PDF no sistema de ficheiros.

3. Se requerido, introduza um comentário na secção [Comment] 
(Comentar).

4. Clique em [REJECT] (Seguinte).
5. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

O fluxo de trabalho é rejeitado e listado no submenu [Rejected] 
(Rejeitado).
O pdf transferido pode ser encontrado na lista do histórico do fluxo 
de trabalho.

Controlar e Monitorizar Fluxos de Trabalho (Continuação)
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Desativar um fluxo de trabalho ativo
Papel: QM

1. No menu [Workflow] (Fluxo de trabalho), clique no submenu [Active] 
(Ativo).

A lista de fluxos de trabalho ativos é exibida.

2. Clique no símbolo da lista no lado direito do fluxo de trabalho requerido:

3. Clique em [Deactivate the workflow] (Desativar o fluxo de trabalho):

4. Se requerido, introduza um comentário na caixa de mensagens, 
e clique em [DEACTIVATE] (Desativar).

5. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

O fluxo de trabalho é desativado e está listado no submenu [Inactive] 
(Inativo).

Controlar e Monitorizar Fluxos de Trabalho (Continuação)
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Gerir Relatórios de Inspeção (Manager)

Quando o Operador tiver terminado a inspeção e submetido o relatório, o 
relatório de inspeção é exibido no menu [Report] (Relatório) menu.

Visualizar um relatório de inspeção
Papel: Manager

1. Clique em [Report] (Relatório) na barra de menus e selecione o 
separador [Report] (Relatório).

A lista de relatórios de inspeção é exibida.

2. Clique em [MORE] (Mais) na fila do relatório requerido.

3. Clique em [View the report] (Ver relatório):

O relatório é exibido:
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Aprovar um relatório de inspeção
Papel: Manager

	3 O relatório é exibido:

1. Clique em [APPROVE THE INSPECTION] (Aprovar a inspeção).

2. Introduza a sua palavra-passe e clique em [APPROVE] (Aprovar).

3. Se requerido, introduza um comentário na caixa de mensagens, e 
clique em [Approve] (Aprovar).

Rejeitar um relatório de inspeção
Papel: Manager

	3 O relatório é exibido:

1. Clique em [REJECT THE INSPECTION] (Rejeitar a inspeção).

2. Introduza a sua palavra-passe e clique em [REJECT] (Rejeitar).

3. Se requerido, introduza um comentário na caixa de mensagens, e 
clique em [REJECT] (Rejeitar).

Gerir Relatórios de Inspeção (Continuação)
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Gerir Relatórios de Inspeção (Continuação)

Exportar um relatório de inspeção
Papel: Manager

1. Clique em [Report] (Relatório) na barra de menus e selecione o 
separador [Report] (Relatório).

A lista de relatórios de inspeção é exibida.

2. Clique em [MORE] (Mais) na fila do relatório requerido.

3. Clique em [Export the report] (Exportar o relatório):

4. Selecione uma pasta no sistema de ficheiros.

O relatório é armazenado no sistema de ficheiros em formato PDF.

Exibir histórico de relatório
Papel: Manager

1. Clique em [Report] (Relatório) na barra de menus e selecione o 
separador [Report] (Relatório).

A lista de relatórios de inspeção é exibida.

2. Clique em [MORE] (Mais) na fila do relatório requerido.

3. Clique em [Report history] (Histórico de relatório):
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Gerir Relatórios de Inspeção (Continuação)

O histórico do relatório é exibido:
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Criar e Gerir Relatórios do Lote

Quando se trabalha com a opção de integração de pastas ou 
opção autónoma, os relatórios de lote não são suportados.

Papel: Manager

Criar um relatório
1. Clique em [Report] (Relatório) na barra de menus e selecione o 

separador [Batch report] (Relatório do lote).

A lista de relatórios de lote é exibida.

2. Clique [+ GENERATE BATCH REPORT] (+ GERAR O RELATÓRIO DO 
LOTE): 

3. Introduza a informação necessária (número do lote): 

4. Clique em [SEARCH] (Pesquisar).
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O resultado é exibido:

5. Clique [GENERATE BATCH REPORT] (Gerar o relatório do lote).

6. Introduza um nome de relatório do lote:

7. Clique em [CONFIRM] (Confirmar).

8. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

Criar e Gerir Relatórios do Lote (Continuação)
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O relatório do lote é criado:

Se quiser exportar o relatório do lote, proceda conforme 
descrito em capítulo "Exportar um relatório de inspeção". Os 
procedimentos são idênticos para todos os tipos de relatório.

Criar e Gerir Relatórios do Lote (Continuação)
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Gerir Utilizadores

Papel: Admin

Criar um novo utilizador
1. Clique em [User] (Utilizador) na barra de menus.

2. Clique em [+ NEW USER] (+ Novo utilizador):

3. Introduza a informação necessária (papel do utilizador, nome de utilizador). 

4. Clique em [SAVE] (Guardar).

O novo utilizador é criado.

A palavra-passe predefinida é 123456.
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Repor uma palavra-passe do utilizador
1. Clique em [User] (Utilizador) na barra de menus.

A lista de utilizadores é exibida.

2. Clique em [MORE] (Mais) na fila do nome do utilizador:

3. Clique em [Reset the Password] (Repor palavra-passe).

A palavra-passe do utilizador é reposta para: 123456

Quando entra em sessão como utilizador após reposição de uma 
palavra-passe, ser-lhe á pedido que altere a sua palavra-passe.

Desativar um utilizador
1. Clique em [User] (Utilizador) na barra de menus.

A lista de utilizadores é exibida.

2. Clique em [MORE] (Mais) na fila do nome do utilizador:

3. Click [Deactivate the user] (Desativar o utilizador).

O utilizador é desativado.

Gerir Utilizadores (Continuação)
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Definições Gerais do Utilizador

Alterar a palavra-passe do utilizador
Papel: Todos os utilizadores

1. Clique em [Settings] (Definições) na barra de menus.

2. Clique em [Change password] (Alterar palavra-passe) no submenu 
[User] (Utilizador).

3. Introduza a informação necessária:

4. Confirme a nova palavra-passe com [SAVE] (Guardar).

Alterar o idioma da interface do utilizador
Papel: Todos os utilizadores

1. Clique em [Settings] (Definições) na barra de menus.

2. Clique em [Change language] (Alterar idioma) no submenu [Language] 
(Idioma).
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3. Selecione o idioma desejado:

4. Confirme o novo idioma com [SAVE] (Guardar).

Atualizar o Sistema Exalta
Papel: Admin e Manager

Quando trabalha no Windows, a função [Update] (Atualizar) 
para atualizar o Sistema Exalta não é suportada em V1.1.1.

Para mais informações, consulte capítulo "Atualizar a Exalta 
Manager Application na Unidade de Computação Exalta".

V1.2

Definições Gerais do Utilizador (Continuação)
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Definições Gerais do Utilizador (Continuação)

Atualizar o endereço do servidor
Papel: Todos os utilizadores

1. Clique em [Settings] (Definições) na barra de menus.

2. No submenu [Server settings] (Definições do servidor), clique em 
[UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Atualizar o endereço IP do servidor):

3. Introduza o novo endereço do servidor:

4. Confirme com [SAVE] (Guardar).
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Pista de auditoria

Papel: Admin e Manager

1. Clique em [Settings] (Definições) na barra de menus.

2. Clique em [EXPORT AUDIT TRAIL] (Exportar pista de auditoria) no menu 
[Audit trail] (Pista de auditoria).

As opções de exportação são exibidas:
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Pistas de Auditoria (Continuação)

3. Selecione o período necessário de tempo na secção [Date] (Data). 4. Selecione a categoria de pista de auditoria desejada na secção 
[Category] (Categoria).

5. Confirme com [REQUEST FOR EXPORT] (Pedido de exportação).
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Pistas de Auditoria (Continuação)

6. Confirme a caixa de mensagens [DOWNLOAD]: 7. Selecione uma pasta no sistema de ficheiros:

A pista de auditoria é exportada para o sistema de ficheiros.
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Armazenamento de Dados: Função de cópia de segurança

Papéis: Admin e Manager

 O O ficheiro de cópia de segurança está armazenado no 
servidor.

 O Pode efetuar uma cópia de segurança em qualquer unidade 
de comutação ou dispositivo Windows  10 na configuração 
do seu sistema.

 O Por favor realize a cópia de segurança dos dados 
regularmente seguindo a política de retenção de dados da 
sua IT.

 O Todas as cópias de segurança são memorizadas.
 O Se o software e base de dados de serviço forem instalados 

em servidores diferentes, instale MariaDB ou MySQL no 
servidor onde o software de serviço web está instalado.

 O A cópia de segurança e restauro apenas podem ser efetuados 
se todas as unidades de computação Exalta estiverem offline. 
Por esse motivo, a Leica sugere efetuar a cópia de segurança 
e o restauro à noite.

1. Clique em [Settings] (Definições) na barra de menus.

2. No submenu [About] (Acerca de), clique em [BACKUP] (Cópia de 
segurança).

3. Quando solicitado, introduza a sua palavra-passe.

4. Aguarde até que a cópia de segurança esteja concluída.
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Papéis: Admin e Manager

 O O restauro é apenas ativado se, pelo menos, um ficheiro de 
cópia de segurança estiver armazenado no servidor.

 O Pode efetuar um restauro em qualquer unidade de 
comutação ou dispositivo Windows  10 na configuração do 
seu sistema.

 O O ficheiro de cópia de segurança não pode ser partilhado 
entre configurações do sistema Exalta diferentes na sua 
linha de produção.

 O Se o software e base de dados de serviço forem instalados 
em servidores diferentes, instale MariaDB ou MySQL no 
servidor onde o software de serviço web está instalado.

 O A cópia de segurança e restauro apenas podem ser efetuados 
se todas as unidades de computação Exalta estiverem offline. 
Por esse motivo, a Leica sugere efetuar a cópia de segurança 
e o restauro à noite.

1. Clique em [Settings] (Definições) na barra de menus.

2. No submenu [About] (Acerca de), clique em [RESTORE] (Restaurar).

V1.2

Através do link [Manage backup(s)] (Gerir cópias de segurança), 
pode exibir todas as cópias de segurança disponíveis e eliminar 
cópias de segurança que já não precisa.

Armazenamento de Dados: Função de Restauro
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3. Selecione a cópia de segurança necessária da lista e clique no botão 
[Restore] (Restaurar) correspondente do lado direito da cópia de 
segurança.

4. Quando solicitado, introduza a sua palavra-passe.

5. Aguarde até que o restauro esteja concluído.

Armazenamento de Dados: Função de Restauro (Continuação)
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Sair de sessão

Papel: Todos os utilizadores

1. Clique em [Log out] (Sair de sessão) na barra de menus.

2. Confirme a caixa de mensagens [LOG OUT] (Sair de sessão): 
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Trabalhar com a Exalta Operator 
Application
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Iniciar a Exalta Operator Application

Entrar em sessão

 O Quando entra em sessão pela primeira vez, ser-lhe á pedido 
que altere a sua palavra-passe.

 O Se quiser alterar as definições antes do login (por ex., 
configuração do interruptor de pé), clique no botão 
[Settings] (Definições) no canto superior direito do ecrã 
(capítulo "Definições Gerais do Utilizador", consulte o 
capítulo "Configurar o pedal").

1. Faça duplo clique no símbolo seguinte no ambiente de trabalho:

A Aplicação Exalta Operador é iniciada.

2. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe:

3. Clique em [LOG IN].

A lista de fluxos de trabalho de inspeção ativos é exibida:

Configurar o pedal

Ver também capítulo "Desativar Atalhos do Teclado do 
Sistema".

1. Clique no símbolo de definições no canto superior direito do ecrã:
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2. Clique em [CONFIGURE] (Configurar) na secção [Footswitch] 
(Interruptor de pé).

3. Prima o interruptor de pé para registar a tecla de saída:

4. Confirme a tecla de saída com [SAVE] (Guardar).

Iniciar a Exalta Operator App (Continuação)
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Iniciar a Exalta Operator App (Continuação)

Selecionar um fluxo de trabalho
1. Selecione o fluxo de trabalho requerido da lista pendente.

2. Introduza a informação necessária (número do lote, número de série, 
etc.):

3. Clique em [START] (Iniciar).

O ecrã do fluxo de trabalho é exibido:



Vista geral da Interface do Utilizador da Exalta Operator Application

Ecrã Fluxo de trabalho (exemplo: passo de 
inspeção)

1. Vista da câmara
2. Botão [Stop] (Parar) para sair do fluxo de 

trabalho e regressar ao ecrã de seleção do 
fluxo de trabalho

3. Lista de resultados de inspeção, abre uma 
vista detalhada do resultado de inspeção 
(consulte o capítulo "Vista detalhada do 
resultado do passo (Exemplo: passo de 
inspeção)")

4. Definições da câmara
5. Definições do utilizador
6. Número de passos (passo ativo = vermelho)
7. Botão [NEXT] (Seguinte) para continuar com 

o passo do fluxo de trabalho seguinte
8. Botão [PREV] (Anterior) para regressar ao 

passo do fluxo de trabalho anterior (Nota: 
o passo do fluxo de trabalho presente não 
é guardado quando regressa ao passo 
anterior)

9. Descrição detalhada da tarefa e imagens de 
referência

10. Funções da câmara / caixa de ferramentas 
(consulte o capítulo "Funções da câmara")
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910

1 2 4 5

68 7



Funções da câmara

Quando clica no símbolo da câmara, a caixa de 
ferramentas é exibida:

Símbolo Função

Marcar um defeito na imagem 
da câmara (consulte o capítulo 
"Executar os Passos de 
Inspeção de Defeitos")

Executar uma medição de 
comprimento (consulte o 
capítulo "Executar os Passos de 
Medição (Comprimento)")

Executar uma medição de 
ângulo (consulte o capítulo 
"Executar os Passos de Medição 
(Ângulo)")

Executar uma medição de raio 
(consulte o capítulo "Executar 
os Passos de Medição (Raio)")

Adicionar uma nota a uma 
imagem

Símbolo Função

Permite-lhe editar marcadores 
de defeito ou de medição.

Defeito: 

 O Mover 
 O Eliminar

Medições:

 O Eliminar

Vista geral da Interface do Utilizador da Exalta Operator Application (Continuação)
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Vista geral da Interface do Utilizador da Exalta Operator Application (Continuação)

Vista detalhada do resultado do passo 
(Exemplo: passo de inspeção)

1. Imagem guardada do defeito
2. Número de passos totais (passo ativo = 

vermelho) 
3. Estado de inspeção de qualidade: Aprovação 

ou Reprovação e número total de defeitos
4. Botão para fechar a vista detalhada
5. Lista de defeitos
6. Botão [NEXT] (Seguinte) para continuar
7. Botão [PREV] (Anterior) para voltar ao passo 

anterior
8. Miniatura da imagem
9. Defeito marcado na imagem
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Ajustar as Definições da Câmara
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	3 Um fluxo de trabalho é selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 
Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
1. Clique no símbolo da câmara no canto superior direito do ecrã:

2. Ajuste as definições da câmara necessárias:

3. Guarde e feche as definições da câmara com o botão [x].



Calibrar a câmara
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	3 Um fluxo de trabalho é selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 
Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
1. Clique no símbolo da câmara no canto superior direito do ecrã:

2. Clique em [Calibrate microscope system] (Calibrar sistema de 
microscópio).

As instruções para calibrar o microscópio e a câmara são exibidas no 
canto superior esquerdo do ecrã:

Recalibre a câmara e o microscópio após cada ajuste.
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3. Siga as instruções no ecrã.

4. Ponha uma régua de microscópio standard no foco, desenhe uma linha 
e introduza o comprimento real na janela [Calibration] (Calibração):

Calibrar a câmara (continuação)



Trabalhar com a Barra de Escala
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	3 Um fluxo de trabalho é selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 
Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
1. Se a barra de escala não estiver ativada no fluxo de trabalho e se a 

quiser ativar manualmente:

 – Clique no símbolo de definições no canto superior direito do ecrã:

      
 – Certifique-se de que [Display scale bar on image] (Exibir barra de 

escala na imagem) está ativado.

Se a barra de escala estiver ativada (quer pelo gestor do fluxo de 
trabalho quer manualmente pelo operador) e a câmara não for 
calibrada, é exibida uma mensagem correspondente.

2. Calibrar a câmara (consulte o capítulo "Calibrar a câmara")

3. Para alterar as definições da barra de escala, mova o rato sobre a barra 
de escala no canto inferior direito do ecrã, até o símbolo de editar 
vermelho ser exibido:

4. Clique no símbolo de editar.

As definições de barra de escala são exibidas:

5. Adapte o valor, a unidade e a cor da barra de escala (da esquerda para 
a direita).



Executar os Passos de Inspeção de Defeitos

	3 Está em sessão.
	3 O fluxo de trabalho está selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 

Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
	3 O ecrã do fluxo de trabalho mostra o passo de inspeção de defeitos:

Se não forem detetados defeitos:
 X Continuar com [NEXT] (Seguinte).

No caso de defeitos:
1. Clique no símbolo da câmara.
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O símbolo [Defect] (Defeito) é ativado automaticamente: 2. Clique e mantenha o botão esquerdo do rato para criar uma moldura 
a marcar o defeito:

3. Solte o botão do rato quando a moldura tiver o tamanho certo.

Se desejar editar a moldura, utilize a função [Edit] (Editar) 
(consulte o capítulo "Editar marcadores de defeitos").

Note que a função [Edit] (Editar) deixa de estar disponível logo 
que a imagem seja guardada (passo seguinte).

Executar os Passos de Inspeção de Defeitos (Continuação)
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4. Na caixa de mensagens, selecione o tipo de defeito e clique em 
[CONFIRM] (Confirmar):

5. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

6. Clique em [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

A caixa de mensagens confirma que o defeito foi guardado:

Na área [Inspection Result] (Resultado da inspeção), o número de defeitos 
é atualizado:

Executar os Passos de Inspeção de Defeitos (Continuação)
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Se quiser exibir o resultado de inspeção em mais detalhe, clique 
na área [Inspection Result] (Resultado da inspeção) (consulte 
o capítulo "Vista detalhada do resultado do passo (Exemplo: 
passo de inspeção)").

Se desejar eliminar a imagem capturada, consulte o capítulo 
"Eliminar imagens capturadas (defeitos)".

7. Repita os passos para todos os defeitos.

8. Quando todos os defeitos estiverem marcados, clique em [NEXT] 
(SEGUINTE).

O passo do fluxo de trabalho seguinte é exibido.

Se o gestor do fluxo de trabalho tiver definido que capturou 
pelo menos uma imagem e nenhuma imagem foi tirada antes 
de se clicar em [NEXT] (Seguinte), é exibida uma mensagem 
correspondente. Neste caso, capture uma imagem e clique em 
[NEXT] (Seguinte) novamente.

Ou: 

 X Se a inspeção falhar, continue com capítulo "Tarefa de Inspeção de 
Qualidade Reprovada".

Editar marcadores de defeitos
1. Selecione [Edit] (Editar) na caixa de ferramentas.

2. Clique no marcador de defeitos.

3. Para mover o marcador de defeitos:

 – Mova o rato sobre o marcador de defeitos até o símbolo da mão 
ser exibido.

 – Mantenha o botão esquerdo do rato premido e desloque o 
marcador de defeitos para a localização requerida.

Executar os Passos de Inspeção de Defeitos (Continuação)
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4. Para eliminar o marcador de defeitos, clique no símbolo x vermelho:

EXALTA_Operator

Eliminar imagens capturadas (defeitos)
1. Exiba a vista detalhada do resultado do passo:

2. Para eliminar a imagem, clique no símbolo x no canto superior direito 
da miniatura.

3. Confirme a caixa de mensagens.

Executar os Passos de Inspeção de Defeitos (Continuação)
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Executar os Passos de Medição (Comprimento)

Antes de uma medição de comprimento, calibre sempre a 
câmara (consulte o capítulo "Calibrar a câmara")!

	3 Está em sessão.
	3 O fluxo de trabalho está selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 

Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
	3 O ecrã do fluxo de trabalho mostra o passo de medição:

1. Clique no símbolo da câmara.

O símbolo [Length] (Comprimento) é ativado automaticamente:
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2. Para definir o ponto de início da medição, clique na imagem.

3. Mova o rato para o ponto final requerido e clique novamente.

Se desejar editar a medição, utilize a função [Edit] (Editar) (consulte 
o capítulo "Editar marcadores de medição (Comprimento)").

Note que a função [Edit] (Editar) deixa de estar disponível logo 
que a imagem seja guardada (passo seguinte).

4. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

5. O resultado da medição é exibido numa caixa de mensagens (Exemplo: 
medição dentro do intervalo):

6. Clique em [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

7. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

Se quiser exibir o resultado de medição em mais detalhe, clique 
na área [Inspection Result] (Resultado da inspeção) (consulte 
o capítulo "Vista detalhada do resultado do passo (Exemplo: 
passo de inspeção)").

Se desejar eliminar a imagem capturada, consulte o capítulo 
"Eliminar imagens capturadas (Comprimento)".

Executar os Passos de Medição (Comprimento) (Continuação)
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8. Clique em [NEXT] (Seguinte).

O passo do fluxo de trabalho seguinte é exibido.

Se não tiver tirado uma medida ou se o gestor do fluxo de 
trabalho tiver definido que capturou pelo menos uma imagem 
e nenhuma imagem foi tirada antes de se clicar em [NEXT] 
(Seguinte), é exibida uma mensagem correspondente. Neste 
caso, capture uma imagem / tire uma medida e clique em 
[NEXT] (Seguinte) novamente.

Ou: 

 X Se a medição falhar, continue com capítulo "Tarefa de Inspeção de 
Qualidade Reprovada".

Editar marcadores de medição (Comprimento)
1. Selecione [Edit] (Editar) na caixa de ferramentas.

2. Clique no marcador de medição.

3. Para mover o marcador de medição:

 – Mova o rato sobre o marcador de medição até o símbolo da mão 
ser exibido.

 – Clique e mantenha o botão esquerdo do rato.

 – Mova o marcador de medição para a localização requerida.

Executar os Passos de Medição (Comprimento) (Continuação)
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4. Para mover pontos individuais do marcador de medição:

 – Clique no ponto e mantenha o botão esquerdo do rato.

 – Mova o ponto para a localização requerida.

5. Para eliminar o marcador de medição, clique no símbolo x vermelho:

EXALTA_Operator

Eliminar imagens capturadas (Comprimento)
1. Exiba a vista detalhada do resultado do passo:

2. Para eliminar a imagem, clique no símbolo x no canto superior direito 
da miniatura.

3. Confirme a caixa de mensagens.

Executar os Passos de Medição (Comprimento) (Continuação)
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Executar os Passos de Medição (Raio)

	3 Está em sessão.
	3 O fluxo de trabalho está selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 

Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
	3 O ecrã do fluxo de trabalho mostra o passo de medição:

1. Clique no símbolo da câmara.

O símbolo [Radius] (Raio) é ativado automaticamente:
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Executar Passos de Medição (Raio) (Continuação)

2. Para definir o ponto de início da medição, clique na imagem.

3. Mova o rato para o segundo ponto e clique.

4. Mova o rato para o terceiro ponto e clique.

Se desejar editar a medição, utilize a função [Edit] (Editar) 
(consulte o capítulo "Editar marcadores de medição (Raio)").

Note que a função [Edit] (Editar) deixa de estar disponível logo 
que a imagem seja guardada (passo seguinte).

5. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

6. O resultado da medição é exibido numa caixa de mensagens (Exemplo: 
medição fora do intervalo de tolerância):

7. Clique em [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

8. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

Se quiser exibir o resultado de medição em mais detalhe, clique 
na área [Inspection Result] (Resultado da inspeção) (consulte 
o capítulo "Vista detalhada do resultado do passo (Exemplo: 
passo de inspeção)").

Se desejar eliminar a imagem capturada, consulte o capítulo 
"Eliminar imagens capturadas (Raio)".
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9. Clique em [NEXT] (Seguinte).

O passo do fluxo de trabalho seguinte é exibido.

Se não tiver tirado uma medida ou se o gestor do fluxo de 
trabalho tiver definido que capturou pelo menos uma imagem 
e nenhuma imagem foi tirada antes de se clicar em [NEXT] 
(Seguinte), é exibida uma mensagem correspondente. Neste 
caso, capture uma imagem / tire uma medida e clique em 
[NEXT] (Seguinte) novamente.

Ou: 

 X Se a medição falhar, continue com capítulo "Tarefa de Inspeção de 
Qualidade Reprovada".

Editar marcadores de medição (Raio)
1. Selecione [Edit] (Editar) na caixa de ferramentas.

2. Clique no marcador de medição. 

3. Para mover o marcador de medição:

 – Mova o rato sobre o marcador de medição até o símbolo da mão 
ser exibido.

 – Clique e mantenha o botão esquerdo do rato.

 – Mova o marcador de medição para a localização requerida.

Executar Passos de Medição (Raio) (Continuação)
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4. Para mover pontos individuais do marcador de medição:

 – Clique no ponto e mantenha o botão esquerdo do rato.

 – Mova o ponto para a localização requerida.

5. Para eliminar o marcador de medição, clique no símbolo x vermelho:

EXALTA_Operator

Eliminar imagens capturadas (Raio)
1. Exiba a vista detalhada do resultado do passo: 

2. Para eliminar a imagem, clique no símbolo x no canto superior direito 
da miniatura.

3. Confirme a caixa de mensagens.

Executar Passos de Medição (Raio) (Continuação)
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Executar os Passos de Medição (Ângulo)

	3 Está em sessão.
	3 O fluxo de trabalho está selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 

Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
	3 O ecrã do fluxo de trabalho mostra o passo de medição:

1. Clique no símbolo da câmara.

O símbolo [Angle] (Ângulo) é ativado automaticamente:
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2. Para definir o ponto de início da medição, clique na imagem.

3. Mova o rato para o segundo ponto e clique.

4. Mova o rato para o terceiro ponto e clique.

Se desejar editar a medição, utilize a função [Edit] (Editar) 
(consulte o capítulo "Editar marcadores de medição (Ângulo)").

Note que a função [Edit] (Editar) deixa de estar disponível logo 
que a imagem seja guardada (passo seguinte).

5. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

6. O resultado da medição é exibido numa caixa de mensagens (Exemplo: 
medição fora do intervalo de tolerância):

7. Clique em [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

8. Clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

Se quiser exibir o resultado de medição em mais detalhe, 
clique na área [Inspection Result] (Resultado da inspeção) 
(consulte o capítulo "Vista detalhada do resultado do passo 
(Exemplo: passo de inspeção)").

Se desejar eliminar a imagem capturada, consulte o capítulo 
"Eliminar imagens capturadas (Ângulo)".

Executar Passos de Medição (Ângulo) (Continuação)
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9. Clique em [NEXT] (Seguinte).

O passo do fluxo de trabalho seguinte é exibido.

Se não tiver tirado uma medida ou se o gestor do fluxo de 
trabalho tiver definido que capturou pelo menos uma imagem 
e nenhuma imagem foi tirada antes de se clicar em [NEXT] 
(Seguinte), é exibida uma mensagem correspondente. Neste 
caso, capture uma imagem / tire uma medida e clique em 
[NEXT] (Seguinte) novamente.

Ou: 

 X Se a medição falhar, continue com capítulo "Tarefa de Inspeção de 
Qualidade Reprovada".

Editar marcadores de medição (Ângulo)
1. Selecione [Edit] (Editar) na caixa de ferramentas.

2. Clique no marcador de medição. 

3. Para mover o marcador de medição:

 – Mova o rato sobre o marcador de medição até o símbolo da mão 
ser exibido.

 – Clique e mantenha o botão esquerdo do rato.

 – Mova o marcador de medição para a localização requerida.

Executar Passos de Medição (Ângulo) (Continuação)
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4. Para mover pontos individuais do marcador de medição:

 – Clique no ponto e mantenha o botão esquerdo do rato.

 – Mova o ponto para a localização requerida.

5. Para eliminar o marcador de medição, clique no símbolo x vermelho.

Eliminar imagens capturadas (Ângulo)
1. Exiba a vista detalhada do resultado do passo:

2. Para eliminar a imagem, clique no símbolo x no canto superior direito 
da miniatura.

3. Confirme a caixa de mensagens.

Executar Passos de Medição (Ângulo) (Continuação)
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Executar uma Tarefa de Sobreposição

	3 Está em sessão.
	3 O fluxo de trabalho está selecionado (capítulo "Iniciar a Exalta Operator 

Application").
	3 A informação requerida foi preenchida (número do lote, número de 

série, atributos).
	3 O ecrã do fluxo de trabalho mostra o passo de sobreposição:

1. Se a sobreposição requerer calibração, execute a calibração (consulte 
o capítulo "Calibrar a câmara").

2. Na secção [Overlay] (Sobreposição) clique na sobreposição requerida.

3. Quando a calibração estiver concluída ou a sobreposição não requerer 
calibração, clique em [Save] (Guardar) na caixa de ferramentas.

4. Verifique o resultado utilizando a sobreposição e selecione [PASS] 
(Aprovação) ou [FAIL] (Reprovação):

5. Confirme com [SAVE] (Guardar).

O passo do fluxo de trabalho seguinte é exibido.

Se o gestor do fluxo de trabalho tiver definido que capturou 
pelo menos uma imagem e nenhuma imagem foi tirada antes 
de se clicar em [NEXT] (Seguinte), é exibida uma mensagem 
correspondente. Neste caso, capture uma imagem e clique em 
[NEXT] (Seguinte) novamente.
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Executar uma Tarefa de Sobreposição (Continuação)

Ou: 

 X Se a inspeção falhar, continue com capítulo "Tarefa de Inspeção de 
Qualidade Reprovada".

Eliminar imagens capturadas (defeitos)
1. Exiba a vista detalhada do resultado de passos abrindo a janela 

[Inspection results] (Resultados de inspeção).

2. Para eliminar a imagem, clique no símbolo x no canto superior direito 
da miniatura.

3. Confirme a caixa de mensagens.
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Concluir a Tarefa de Inspeção de Qualidade e Submeter o Relatório

Se a tarefa de inspeção de qualidade for bem sucedida, continue como se 
segue:

	3 O ecrã do fluxo de trabalho mostra o último passo concluído:

1. Clique em [DONE] (Concluído).

O relatório que resume os resultados da tarefa de inspeção de 
qualidade é exibido:

2. Para submeter o relatório ao gestor, clique em [SUBMIT REPORT] 
(Submeter relatório).

3. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).
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O relatório foi submetido:

Concluir a Tarefa de Inspeção de Qualidade e Submeter o Relatório (Continuação)

Sistema Exalta Manual do usuário Trabalhar com a Exalta Operator Application 128



Tarefa de Inspeção de Qualidade Reprovada

Se o número de defeitos admissíveis for excedido e a inspeção falhar num 
determinado passo do fluxo de trabalho, uma das seguintes duas opções 
aplica-se, dependendo das definições no fluxo de trabalho:

 O Continue com o passo de QC seguinte (desde que hajam mais passos)
ou

 O Terminar a inspeção

Continuar com o passo de QC seguinte
Se a seguinte caixa de mensagem for exibida:

 X Clique em [OK] e continue com o passo de QC do fluxo de trabalho 
seguinte

Terminar a inspeção
Se a seguinte caixa de mensagem for exibida:

1. Clique em [FINISH INSPECTION] (Terminar inspeção).
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O relatório que resume os resultados de inspeção é exibido:

2. Para submeter o relatório ao gestor, clique em [SUBMIT REPORT] 
(Submeter relatório).

3. Introduza a sua palavra-passe e clique em [CONFIRM] (Confirmar).

Tarefa de Inspeção de Qualidade Reprovada (continuação)
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Definições Gerais do Utilizador

Alterar a palavra-passe do utilizador

1. Clique no símbolo de definições no canto superior direito do ecrã:

2. Clique em [Change password] (Alterar palavra-passe) na secção [User 
setting] (Definições do utilizador).

3. Introduza a informação necessária:

4. Confirme a nova palavra-passe com [SAVE] (Guardar).
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Alterar o idioma da interface do utilizador

1. Clique no símbolo de definições no canto superior direito do ecrã:

2. Clique em [Change password] (Alterar palavra-passe) na secção 
[Language] (Idioma).

3. Selecione o idioma desejado:

4. Confirme o novo idioma com [SAVE] (Guardar).

Definições Gerais do Utilizador (Continuação)
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Atualizar o endereço do servidor
1. Clique no símbolo de definições no canto superior direito do ecrã:

2. Clique em [UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Atualizar endereço IP do 
servidor) na secção [Server address] (Endereço do servidor):

3. Introduza o novo endereço do servidor:

4. Confirme com [SAVE] (Guardar).

Definições Gerais do Utilizador (Continuação)



Sair de sessão
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1. Conclua a sua tarefa de inspeção de 
qualidade (consulte o capítulo "Concluir 
a Tarefa de Inspeção de Qualidade e 
Submeter o Relatório").

O ecrã inicial é exibido.

2. Clique em [Log out] (Sair de sessão).

3. Confirme a caixa de mensagens [LOG OUT] 
(Sair de sessão).
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Resolução de problemas
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Compatibilidade de atualização da versão do Software.

Todos os componentes de software do seu sistema devem ser 
da mesma versão.

Por exemplo, se não conseguir utilizar uma Exalta Manager 
Application V1.1 com um servidor web V1.2 ou utilizar uma 
Exalta Manager Application V1.2 com um servidor web V1.1. 

Nestes casos, recebe uma informação de que não pode 
continuar a utilizar o seu sistema a menos que as versões 
correspondam.

Atualize todos os componentes de software regularmente.

Mensagem, se o servidor web tiver sido atualizado enquanto as 
aplicações não foram:

Só o servidor web é atualizado para V1.2, as aplicações continuam a ser < V1.2. 
A mensagem acima é exibida nas aplicações, com Código de Erro"xx999". 
Os últimos 3 dígitos 999 indicam que tem de atualizar as aplicações.

Mensagem, se as aplicações tiverem sido atualizadas e o servidor 
web não:

Apenas as aplicações foram atualizadas para V1.2, o servidor web continua 
a ser < V1.2. A mensagem acima é exibida nas aplicações, indicando que 
precisa de atualizar o servidor web.
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Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração da Base de Dados)

Pré-condição

	3 As instruções de instalação para terminar a configuração são efetuadas 
conforme exibido em baixo (consulte o capítulo "Integrar o Sistema 
Exalta na Sua Infraestrutura IT", consulte o capítulo "Instalar o Software 
de Serviço Exalta no Seu Servidor (Servidor Linux)").

Servidor Linux dedicado Base de dados
Unidade de computação  

Exalta

1. 2.

Mensagens de erro
O Sistema Exalta informa-o através das apps sobre o estado do seu sistema 
e potenciais problemas. As mensagens incluem informações sobre formas 
de resolver estes problemas. Se não conseguir resolver os problemas, 
utilize a informação de resolução de problemas nos seguintes capítulos.

Lamentamos, a rede está indisponível. Verifique o estado da sua 
rede.
Esta mensagem é exibida quando o utilizador tenta entrar em sessão e 
as duas apps não se conseguem conectar ao software Exalta instalado no 
servidor.

1. Verifique se a rede da unidade de computação Exalta está disponível:

 – Verifique se a configuração da rede está correta dentro da sua 
infraestrutura de rede. 

 – Certifique-se de que o endereço IP é o esperado de acordo com a 
sua infraestrutura de rede.
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2. Verifique se a definição do servidor está corretamente configurada: 
Certifique-se de que o endereço IP está definido para um dos 
servidores Linux.

3. Verifique se a rede entre a unidade de computação Exalta e o servidor 
está a trabalhar corretamente: Abra um terminal e tente fazer ping ao 
endereço IP. 

4. Verifique a conexão de rede do servidor Linux: 

 – Abra a definição desejada através do símbolo na barra superior.

Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Base de 
dados) (Continuação)
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 – Certifique-se de que o endereço IP está definido para uma das 
aplicações na unidade de computação Exalta.

5. Se a unidade de computação Exalta estiver a funcionar corretamente, 
verifique se o software Exalta está a funcionar no servidor Linux:

 – Abra um terminal a partir do ambiente de trabalho no servidor 
Linux.

 – Para entrar no modo raiz, introduza “su” no terminal.

 – Introduza a palavra-passe raiz. 

O terminal entra no modo raiz: 

 – Execute o comando “systemctl status Exalta.service”.

O estado [Active] (Ativo) está ativo (em funcionamento):

 – Execute o comando “systemctl status Exalta.service” 2 a 4 vezes. 

Se permanecer ativo, isto indica que o software Exalta está a 
funcionar corretamente.

Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Base de 
dados) (Continuação)
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6. Verifique se as credenciais da base de dados foram corretamente 
configuradas durante a instalação: Verifique se o ficheiro de definição 
foi configurado com as credenciais da base de dados corretas durante 
a instalação.

Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Base de 
dados) (Continuação)
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7. Verifique se a conexão da base de dados está disponível: Abra um 
terminal e tente fazer ping ao endereço IP no ficheiro de definição do 
software Exalta.

8. Verifique se as credenciais da base de dados estão corretas:

 – Instale a ferramenta DBeaver no servidor Linux transferindo o 
pacote RPM a partir de https://dbeaver.io/download/. 

 – Utilize a ferramenta DBeaver para testar a conexão da base de 
dados a partir do servidor Linux. 

 – Crie uma nova conexão e selecione a unidade de base de dados 
apropriada:

Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Base de 
dados) (Continuação)
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 – Introduza o endereço IP da base de dados, porta, utilizador e 
palavra-passe.

 – Clique em [Test Connection] (Testar Conexão):

se a conexão da base de dados estiver disponível e as credenciais 
estiverem corretas [Connected] (Conectado) é exibido:

Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Base de 
dados) (Continuação)
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São necessários direitos de administrador para instalar o wizard!

Mensagens de erro: Não é possível conectar à base de dados
O wizard pede as credenciais de conexão da base de dados durante a 
instalação. Se não conseguir conectar à base de dados com as credenciais 
fornecidas, é exibida uma mensagem de erro. 

 X Se ocorrer um erro, utilize outras ferramentas da base de dados, por 
ex. HeidiSQL, para verificar se consegue conectar com a base de dados 
com sucesso com as mesmas credenciais.

Instalar o HeidiSQL
 X Descarregar o HeidiSQL e instalá-lo com o assistente de instalação.  

https://www.heidisql.com/download.php?download=installer 

Verificar as credenciais com o HeidiSQL
1. Introduza o IP, nome de utilizador, palavra-passe, porta e confirmar 

com [Open] (Abrir).

HeidiSQL conecta-se à base de dados se as credenciais estiverem 
corretas. 

2. Se a conexão da base de dados não for possível também com HeidiSQL, 
contacte o seu gestor de IT para obter as credenciais de conexão da 
base de dados. 

3. Se a conexão à base de dados for possível com HeidiSQL mas não com 
o Exalta wizard, contacte a Leica Microsystems.

Instalação do Servidor Windows 
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Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Pasta)

Pré-condição

	3 As instruções de instalação para terminar a configuração são efetuadas 
conforme exibido em baixo (consulte capítulo "Apêndice 2: Opção de 
integração de pasta")

1. Verifique se o software de serviço web está em funcionamento: 

 – Abra um terminal.

 – Execute o script ">> sudo systemctl status Exalta.service".

Um estado ativo é exibido a verde.

2. Verifique se a pasta de rede está instalada com sucesso:

 – Abra um terminal.

 – Para atualizar o ficheiro de configuração, execute o script ">> 
sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh".

 – Obtenha o MOUNT_POINT a partir do ficheiro (por ex. "/home/
gel-x/xx"):

 – Abra um segundo terminal.

 – Execute os scripts:

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls
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3. Verifique se a definição do serviço web está correta:

 – Vá para: /opt/web/conf/ e abra webapp.json.

 – Obtenha o valor de cacheDir (por ex. "/media/gel-x/nvme/").

 – Abra um terminal.

 – Execute o script ">> cd /media/gel-x/nvme".

 – Se a definição do servidor web estiver correta, o comando é 
executado com sucesso.

Problemas Relacionados com o Software (Opção de Integração de Pasta) 
(Continuação)
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Problemas Relacionados com o Software (Opção Autónoma)

 X Verifique se o software de serviço web está em funcionamento: 

 – Abra um terminal.

 – Execute o script ">> sudo systemctl status Exalta.service".

Um estado ativo é exibido a verde.
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Alterar o Idioma do Sistema Operativo numa Unidade de Computação

1. Abra o menu [Settings] (Definições) no canto superior direito do ecrã 
e selecione o item do menu [System Settings] (Definições do Sistema):

2. Selecione o submenu [Language Support] (Assistência a idioma):

3. No separador [Language] (Idioma), descubra o idioma necessário na 
lista de idiomas e arraste o item do idioma para a primeira posição da 
lista:

4. Selecione [Apply System-Wide] (Aplicar em todo o sistema).

5. Confirme com [Close] (Fechar).

6. Reinicie a unidade de computação.

As alterações serão aplicadas depois de reiniciar.
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Problemas Relacionados com o Hardware

Exalta falha ao conectar a câmara
Se a Exalta não se conseguir conectar à câmara, utilize os seguintes passos 
de resolução de problemas:

1. Verifique se as interfaces USB estão conectadas aos dispositivos certos:

 – Verifique se a câmara está bem conectada à porta USB 3.0.

 – Feche a Exalta Operator Application.

 – Desligue todos os dispositivos USB externos.

 – Ligue os dispositivos USB externos, seguindo as instruções em 
baixo.

 – Se mais de quatro portas USB forem necessárias, conecte um 
hub USB intermédio à unidade de computação e conecte os seus 
dispositivos USB ao hub USB em vez disso.

 – Desconecte a câmara e volte a conectá-la. Aguarde e verifique se o 
estado do LED da câmara fica verde.

 – Se isto não resolver o problema, reinicie o hardware Exalta 
seguindo os passos 1 a 7:

Ligar o Exalta

(unidade USB
dongle WiFi

interruptor de pé
leitor) Hub USB Rede Teclado / rato

Soma máxima de todos os USB 
é de 2A.

Fonte de alimentação
 Apenas uma fonte de alimentação 
qualificada da Leica disponível

HDMI

Câmara

Exalta  
Guia de Instalação de Hardware

Conectar a unidade de computação Exalta 
ao monitor através do cabo HDMI

Conectar a unidade de computação Exalta  
à câmara da Leica

Conectar a unidade de computação Exalta 
ao rato e teclado

Conectar a unidade de computação Exalta 
à rede  

Conectar a unidade de computação Exalta 
a outros dispositivos, se necessário

Conectar a fonte de alimentação Leica à 
porta de 5V da unidade de computação Exalta   

Tocar no botão On / Off na unidade de 
computação Exalta  

Se necessitar de conectar mais do 
que 4 dispositivos USB (USB 3.0),  
é recomendável conectar os  
dispositivos a um hub USB ou 
utilizar um rato / teclado com fios 
para evitar interferência de sinal

Por favor obtenha o ticket de ativação na parte de trás do Guia de Início Rápido e consulte este manual 
do utilizador para o processo de ativação.
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Problemas Relacionados com o Hardware (Continuação)

Desencadeamento de falhas do botão On / Off
Se caírem líquidos em cima do botão, ou se se puserem cabos sobre o 
mesmo, o capacitador na superfície é alterado, porque existe um sensor 
de capacitância por trás dele. Isto pode provocar o desencadeamento de 
falhas.

1

 X Não coloque cabos/líquidos para perto do vidro dianteiro da unidade 
de computação.

Não há imagens exibidas no ecrã
 X Verifique se o cabo HDMI está devidamente conectado.

 X Desencaixe o cabo HDMI da unidade de computação e volte a encaixar.

A Exalta Operator Application e o ambiente de trabalho do sistema 
mostram ícones grandes (ver imagem em baixo)

 X Verifique a definição de escala / resolução do monitor.

A escala deve ser 1. Se [Scale] (Escala) estiver definido 
para um valor diferente, o software pode não ser exibido 
adequadamente.
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 X Desencaixe o cabo HDMI da unidade de computação e volte a encaixar.

A resposta do teclado/rato sem fios é lenta / os dispositivos 
perderam conexão

 X Verifique se o dongle USB sem fios está conectado à porta USB 3.0 em 
paralelo com a câmara. 

 X Conecte o dongle USB sem fios à porta USB 2.0, em vez disso, ou utilize 
um hub USB com fios intermédio.

 X Substitua o dispositivo por um teclado/rato com fios.

Durante a operação, a resposta da câmara (streaming) está lenta ou falha
 X Verifique se o dongle USB sem fios está conectado à porta USB 3.0 em 

paralelo com a câmara. 

 X Conecte o dongle USB sem fios à porta USB 2.0, em vez disso, ou utilize 
um hub USB com fios intermédio.

 X Se a auto exposição estiver ativada, verifique se a fonte de luz LED é 
suficiente.

Problemas Relacionados com o Hardware (Continuação)
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A fonte de luz tem um impacto no tempo de exposição quando 
a auto exposição é ativada. O tempo de exposição pode 
provocar uma reduzida velocidade de frames.

Não há alimentação ao sistema
 X Verifique se a fonte de alimentação está conectada ao dispositivo.

 X Verifique se a fonte de alimentação está a funcionar ou não. 

 X Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida pela Leica. Utilizar uma 
fonte de alimentação errada pode danificar o dispositivo.

Problemas Relacionados com o Hardware (Continuação)
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Desativar Atalhos do Teclado do Sistema 

1. No menu [Settings] (Definições), abra as definições do teclado: 2. Selecione o separador [Shortcuts] (Atalhos):
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3. Selecione [Key to show the HUD] (Tecla para mostrar a HUD) e prima a 
tecla DEL no seu teclado.

4. Feche o menu [Settings] (Definições).

Desativar Atalhos do Teclado do Sistema (Continuação)
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Sincronização da Hora do Sistema 

A Leica recomenda a utilização da hora da internet para garantir 
a sincronização da hora dentro do Sistema Exalta, incluindo as 
unidades de computação Exalta e o servidor da web.

Se as unidades de computação Exalta não tiverem acesso à hora 
da internet, utilize o NTP para garantir sincronização da hora 
com a hora local no seu servidor.

Contacte a sua IT para assistência e siga as instruções em baixo. 

Executar a definição NTP
1. No servidor destinado a fornecer o serviço de horas: Inicie o Servidor 

NTP executando o script "timesync.sh" no seguinte formato:

 – s: [Opção] Significa a definição do servidor

 – i: [Opção] Defina o endereço IP da sub-rede a ser sincronizado 
através de NTP (a sub-rede contém a unidade de computação 
Exalta)

A palavra-passe do utilizador é: gel-x

2. Nas unidades Exalta que necessitam de utilizar o serviço da hora: Inicie 
a sincronização com o servidor NTP executando o script "timesync.sh" 
no seguinte formato:

 – c: [Opção] Significa a definição do cliente

 – i: [Opção] Definir o endereço IP do servidor NTP
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Ativação da Licença Online

Ligue um cabo de rede à porta Ethernet das unidades de 
computação Exalta e certifique-se de que as unidades de 
computação Exalta têm acesso à internet.

1. Abra o CodeMeter License Central WebDepot (https://licenses.leica-
microsystems.com/index.php): 

2. Introduza o ticket de ativação no campo [Ticket] e clique em [Next] 
(Seguinte).

3. Para confirmar a informação da licença, clique em [Activate Licenses] 
(Ativar Licenças):
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4. Para ativar a licença selecionada para a unidade de computação 
Exalta, clique em [Activate Selected Licenses Now] (Ativar Licenças 
Selecionadas Agora):

5. Aguarde até a transferência da licença estar concluída. 

6. Clique em [OK] para concluir o processo de ativação da licença.

Ativação da Licença Online (Continuação)
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Ativação da Licença Offline

Gerar o ficheiro de contexto

Se as unidades de computação Exalta não tiverem acesso 
à internet, utilize a função de ativação offline para ativar as 
unidades de computação.

Certifique-se de que um segundo computador com acesso à 
internet e uma unidade USB estão disponíveis antes da ativação.

1. Conecte a unidade USB à unidade de computação Exalta.

2. Na unidade de computação Exalta:

 – Abra o Explorador de Ficheiros.

 – Navegue para a unidade USB.

 – Clique com o lado direito do rato na unidade USB e abra um 
terminal.

 – Para gerar o ficheiro de contexto, executar o script "offline_license.sh".

Com a opção -c, o ficheiro de contexto é gerado.

Transferir o ficheiro de contexto e descarregar a licença
1. Desconecte a unidade USB da unidade de computação Exalta.

2. Conecte a unidade USB ao segundo computador (computador com 
acesso à internet).

3. No segundo computador, abra o CodeMeter License Central WebDepot 
(https://licenses.leica-microsystems.com/index.php): 

4. Introduza o ticket de ativação no campo [Ticket] e clique em [Next] 
(Seguinte). 
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Ativação da Licença Offline (Continuação)

5. Para confirmar a informação da licença, clique em [Offline license 
transfer] (Transferir licença offline).

6. Na janela seguinte, clique em [Choose File] (Escolher ficheiro).

7. Selecione o ficheiro de contexto gerado.

8. Para transferir o ficheiro de licença para a unidade USB, selecione 
[Download License Update File Now] (Transferir o Ficheiro de 
Atualização de Licença Agora):
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Importar as licenças e transferir o ficheiro de receitas
1. Desconecte a unidade USB do computador.

2. Conecte a unidade USB à unidade de computação Exalta.

3. Na unidade de computação Exalta:

 – Abra o Explorador de Ficheiros.

 – Navegue para a unidade USB.

 – Clique com o lado direito do rato na unidade USB e abra um 
terminal.

 – Para importar o ficheiro de licenças, execute o script "offline_
license.sh":

Com a opção -i, o ficheiro de licença é importado.

 – Para gerar o ficheiro de receita na unidade USB, execute o script 
"offline_license.sh":

Com a opção -r, o ficheiro de receita é gerado.

4. Desconecte a unidade USB da unidade de computação Exalta.

5. Conecte a unidade USB ao segundo computador (computador com 
acesso à internet).

6. Para transferir o ficheiro de receita, selecione [Upload Receipt Now] 
(Transferir Receita Agora):

Ativação da Licença Offline (Continuação)
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Ligue um cabo de rede à porta Ethernet das unidades de 
computação Exalta e certifique-se de que as unidades de 
computação Exalta têm acesso à internet.

1. Abra o CodeMeter License Central WebDepot (https://licenses.leica-
microsystems.com/index.php): 

2. Selecione a licença que deseja desativar e clique em [Deactivate 
Selected Licenses Now] (Desativar Licenças Selecionadas Agora).

3. Aguarde até a desativação da licença estar concluída. 

4. Clique em [OK] para concluir o processo de desativação da licença.

“Rehosting” da Licença
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Consulte as instruções do seu técnico de serviço Leica para 
preparar a conexão entre a Assistência da Leica e o seu 
computador IT através do Leica Support Portal (https://support.
leicams.com/).

Para estabelecer o acesso VNC remoto (Virtual Network 
Computing Software) entre o computador de IT e a unidade de 
computação Exalta, consulte capítulo "Estabelecer acesso VNC à 
unidade de computação Exalta" neste manual.

IT do Cliente Assistência da Leica
Unidade de computação  

Exalta

Portal de
assistência da 

Leica

Bomgar 
Software

VNC 
Virtual Network 

Computing Software

Verificar o endereço UP da sua unidade de computação Exalta
1. Clique no ícone de rede na barra de tarefas.

2. Para verificar o endereço IP, clique em [Connection Information] 
(Informação da Conexão).

3. Anote o endereço IP:

Serviço: Assistência Remota
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Estabelecer acesso VNC à unidade de computação Exalta
1. Iniciar o Visualizador VNC no seu computador IT.

2. Introduza o endereço IP da unidade de computação Exalta que 
deseja aceder (capítulo "Verificar o endereço UP da sua unidade de 
computação Exalta"): 

3. Na janela de confirmação [Encryption] (Encriptação), clique em 
[Continue] (Continuar):

4. Introduza a palavra-passe "gel-x" e clique em [OK] para estabelecer o 
acesso remoto à unidade de computação Exalta:

Serviço: Assistência Remota (Continuação)
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Cuidado e manutenção
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Vantagens da garantia
O período de garantia para peças eletrónicas é 
de 1 ano, para peças mecânicas é de 2 anos. A 
garantia cobre todos os defeitos de materiais 
e de fabrico. No entanto, ela não cobre danos 
resultantes de manuseio descuidado ou 
incorreto.

Endereço de contato
Se o seu sistema deixar de funcionar na 
perfeição, contacte o seu representante 
da Leica. Encontra informações sobre os 
representantes da Leica no website da Leica:  
www.leica-microsystems.com.

Proteção contra sujeira
O pó e sujidade irão afetar a qualidade dos seus 
resultados. 

 X Ponha uma cobertura para pó 
opcionalmente disponível sobre os 
componentes quando não estiverem a ser 
utilizados durante um período de tempo 
prolongado.

 X Mantenha os acessórios num local isento de 
pó quando não estiverem a ser utilizados.

Antes de qualquer trabalho de cuidado, 
limpeza ou manutenção no sistema

 O Desligue a corrente e desconecte o cabo de 
alimentação.

Tocar em peças ou componentes com corrente 
pode causar lesão!

 X Não desmonte nem substitua peças. 
Estas apenas devem ser desmontadas por 
especialistas da Assistência da Leica.

Remover as tampas de componentes expõe 
tensões perigosas. Risco de choque elétrico e 
morte. 

 X Não limpe quaisquer peças interiores 
sozinho. 

 X Contacte um revendedor autorizado da 
Leica para obter assistência técnica.

Cuidado e limpeza da unidade de 
computação Exalta
Manter todos os componentes limpos é 
importante para manter um bom desempenho.

 X Não use produtos de limpeza, produtos 
químicos ou técnicas para limpeza 
inadequados.

 X Proteja os seus componentes de humidade, 
fumos e ácidos e de materiais alcalinos, 
cáusticos e corrosivos.

 X Nunca utilize químicos (por ex. diluentes 
contendo acetona, xileno ou nitrogénio) 
para limpar o componente, especialmente 
superfícies coloridas ou acessórios com 
peças revestidas a borracha. Isto poderia 
danificar as superfícies e as amostras 
poderiam ficar contaminadas por partículas 
abrasivas.

 X Teste soluções de limpeza de composição 
desconhecida numa área menos visível dos 
componentes primeiro. Certifique-se de 
que as superfícies revestidas ou de plástico 
não ficam embaciadas ou corroídas.

 X Proteja os seus componentes de óleo e 
gordura. 

 X Não lubrifique as superfícies guia nem as 
peças mecânicas. 

Cuidado, Limpeza, Manutenção, Detalhes de Contacto
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Cuidado, Limpeza, Manutenção, Detalhes de Contacto (Continuação)

Limpeza dos componentes de polímero
Alguns componentes são feitos de polímero ou 
revestidos a polímero. São, por isso, agradáveis 
e práticos de manusear. A utilização de agentes 
de limpeza e técnicas não adequados pode 
danificar os polímeros.

Limpeza do microscópio
Os microscópios em zonas com clima quente 
e quente-húmido necessitam de cuidado 
especial de forma a evitar a acumulação de 
fungos. As óticas do microscópio devem ser 
mantidas meticulosamente limpas.

 X Para obter instruções de limpeza, consulte 
o manual do utilizador do microscópio.

Manusear ácidos e bases
 X Nos exames que utilizam ácidos ou outros 

químicos agressivos, tenha especial 
cuidado.

 X Nunca permita que as óticas e as peças 
mecânicas entrem em contacto direto com 
estes químicos.

Manutenção, reparação e serviço 
 O Certifique-se de que as reparações apenas 

são efetuadas pelos técnicos de serviço 
formados pela Leica. 

 O Utilize apenas peças sobressalentes 
originais da Leica.
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Peças Sobressalentes 

Item Número do artigo Leica Designação

1 18362001000004 Fonte de alimentação

Acessórios opcionais

Item Número do artigo Leica Designação

1 10450951 Suporte de montagem do Exalta
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Eliminação
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Eliminação

Depois de terminada a vida útil do produto, 
contacte a Assistência da Leica ou Serviço de 
Vendas da Leica sobre a forma como o eliminar.

Tal como todos os dispositivos eletrónicos, a 
unidade de computação, os seus componentes 
e acessórios não podem ser eliminados como 
resíduo doméstico geral!

Observe as leis e regulamentos 
nacionais que, por exemplo, 
implementam e garantem a 
conformidade com a diretiva EU  
REEE 2012/19/EU.
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Especificações Técnicas



Sistema Exalta Manual do usuário Especificações Técnicas 170

Unidade de Computação

Peso
 O Totalmente equipado, incluindo 

embalagem: 1,25 kg
 O Sem embalagem: 0,65 kg

Sistema Exalta: Dados elétricos incl. fonte 
de alimentação 

 O Tensão de alimentação: 100 V ~ 240 V DC
 O Frequência: 47 Hz – 63 Hz
 O Conexão da fonte de alimentação: Circuitos 

elétricos (10 A) da tomada
 O Consumo de energia permitido para 

tomadas múltiplas: 2200 VA
 O Classe de proteção: II
 O Categoria de sobretensão: II

Interfaces
 O 1x Porta Ethernet
 O 2x Porta USB 3.0 (Tipo A)
 O 2x Porta USB 2.0 (Tipo A)
 O 1x porta HDMI
 O 1x porta de alimentação
 O LED de estado

Condições ambientes para transporte e 
armazenamento

 O Temperatura: -10°C – +40°C
 O Humidade relativa: 10% – 90%,  

sem condensação

Condições ambientes para a operação
 O Temperatura: +10°C – +40°C 
 O Humidade relativa: 30% – 70% a 30°C,  

sem condensação

Ambiente de transporte
 O Choques durante o transporte 

(desembalado): 80 g/6 ms
 O Vibrações de transporte (embalado): 

800 mm queda livre
 O Vibrações de transporte (desembalado): 

5 Hz – 200 Hz / 1,5 g
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Dados elétricos
 O Tensão de alimentação: 100 V ~ 240 V DC
 O Frequência: 47 Hz – 63 Hz
 O Potência: max. 21.5 W
 O Tensão de saída: 5 V DC
 O Corrente de saída: máx. 4.3 A

Nota

Utilize apenas a fonte de alimentação 
fornecida pela Leica.

Condições ambientes para transporte e 
armazenamento

 O Temperatura: -10°C – +40°C
 O Humidade relativa: 10% – 90%,  

sem condensação

Condições ambientes para a operação
 O Temperatura: +10°C – +40°C 
 O Humidade relativa: 30% – 70% a 30°C,  

sem condensação

Fonte de alimentação
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Requisitos da Sala de Instalação

Condições ambientes para a operação
 O Temperatura: +10°C – +40°C 
 O Humidade relativa: 30% – 70% a 30°C,  

sem condensação

Mesa de trabalho 
Antes de preparar o seu Sistema Exalta, 
selecione um local de operação adequado na 
zona de operação limpa.

 X Posicione o Sistema Exalta na mesma mesa 
do microscópio.

 X Caso necessário, monte o Sistema Exalta 
sobre o microscópio, utilizando o suporte 
de montagem (consulte o capítulo "Montar 
a Unidade de Computação no Microscópio 
(Opcional)")

Condições ambientes para o 
armazenamento

 O Temperatura: -10°C – +40°C
 O Humidade relativa: 10% – 90%,  

sem condensação

Requisito de conexão elétrica
 O Tensão de alimentação: 100 V ~ 250 V DC
 O Frequência: 47 Hz – 63 Hz
 O Conexão da fonte de alimentação: Circuitos 

elétricos (10A) da tomada
 O Consumo de energia permitido para 

tomadas múltiplas: 2200 VA
 O Classe de proteção: II
 O Categoria de sobretensão: II
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Desenhos Dimensionais

Vista lateral
Dimensões em mm

Vista superior
Dimensões em mm
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Apêndice 1: Opção de integração 
da base de dados

Nota: Os seguintes capítulos destinam-se apenas a gestores e administradores IT.
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Conexão de rede
 O Largura de banda da rede: 1000 Mbps
 O Conexão RJ45 Ethernet ou conexão Wi-Fi 

dongle
 O Recomendado: Utilize o cabo RJ45 

ethernet cable para conectar as unidades 
de computação Exalta nas estações de 
trabalho por motivos de estabilidade

Base de dados
Certifique-se de que uma das seguintes 3 bases 
de dados é previamente instalada pelo seu 
IT, antes do procedimento de instalação do 
Sistema Exalta descrito neste manual:

 O MariaDB 10.4 / 10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Pré-requisitos da Infraestrutura de IT Geral
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Pré-requisitos do servidor (Servidor Linux)

Observar os requisitos da sala de 
instalação, ver capítulo "Requisitos 
da Sala de Instalação".

Se tiver mais de 20 unidades de 
computação, precisa de uma 
Unidade Mestre dedicada.

Servidor dedicado para instalação do 
software Exalta

 O Sistema operativo:  
CentOS-7-X86_64 7.7.1908 ou superior, 
com ambiente de trabalho GNOME

 O CPU: 4 núcleos
 O RAM: ≥ 8 GB
 O Armazenamento em disco recomendado:  

≥ 2 TB (dependendo da política de retenção 
de dados do cliente)

 O Infraestrutura RAID (Redundant Arrays of 
Independent Disks)

Portas abertas, serviços e protocolos na rede
por ex. evitar conflitos de firewall do cliente / 
alarmes

 O Portas: 8088, 4006, 3306
 O Protocolo HTTP
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Pré-requisitos do servidor (Servidor Linux) (Continuação)

Infraestrutura IT do Cliente 

PC (opcional)

WiFi 

OU / E 

Rede IT 

Base de dados pré-instalada
no servidor Linux  

Âmbito da entrega da Leica 

Ethernet 

Operator App

Manager App
Software de serviço Exalta

Base de dados suportadas:

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Servidor Linux Suportado:

 O GNOME desktop
 O CentOS-7-X86_64 7.7.1908 ou superior
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Pré-requisitos do servidor (Servidor Windows)

Observar os requisitos da sala de 
instalação, ver capítulo "Requisitos 
da Sala de Instalação".

Servidor dedicado para instalação do 
software Exalta

 O Servidor Windows 2016 e 2019
 O CPU: 4 núcleos
 O RAM: ≥ 8 GB
 O Armazenamento em disco recomendado: 

≥ 2 TB (dependendo da política de retenção 
de dados do cliente)

 O Infraestrutura RAID (Redundant Arrays of 
Independent Disks)

Portas abertas, serviços e protocolos na rede
por ex. evitar conflitos de firewall do cliente / 
alarmes

 O Portas: 8088, 3306, 4006
 O Protocolo HTTP
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Infraestrutura IT do Cliente 

PC (opcional)

WiFi 

OU / E 

Rede IT 

Base de dados pré-instalada
no servidor Windows 

Âmbito da entrega da Leica 

Ethernet 

Operator App

Manager App
Software de serviço Exalta

Pré-requisitos do servidor (Servidor Windows) (Continuação)

Base de dados suportadas:

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Servidor Windows Suportado:

 O Servidor Windows 2016
 O Servidor Windows 2019
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Integrar o Sistema Exalta na Sua Infraestrutura IT

Instalação
1. Consulte capítulo "Pré-requisitos do servidor (Servidor Windows)" 

em página 179 ou capítulo "Pré-requisitos do servidor (Servidor 
Linux)" em página 177 para saber quais as bases de dados e versões 
suportadas.

2. Obtenha o endereço de IP do servidor da base de dados, porta, utilizador 
e palavra-passe da sua IT se já tiver a base de dados adequada. 

3. Caso, contrário, peça à sua assistência IT que ajude a instalar uma das 
bases de dados.
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Instalar o Software de Serviço Exalta no Seu Servidor (Servidor Linux)

1. Faça download de "Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz" a partir do 
website: https://go.leica-microsystems.com/exalta

2. Extraia o ficheiro zip em qualquer localização no servidor.

3. Abra um terminal na pasta extraída.

4. Para entrar no modo raiz, introduza “su” no terminal.

5. Introduza a palavra-passe no servidor.

6. Para realizar uma nova instalação, execute o script "./install_service.
sh IPAddress port account password" (substitua o texto em itálico pelos 
seus valores, exemplo: >> ./install_service.sh 10.10.239.178 4006 root 
Leic@12345):

7. Repita o passo acima para o segundo servidor, caso existam dois 
servidores.
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Instalar o Software de Serviço Exalta no Seu Servidor (Servidor Windows)

1. Entrar em sessão no Servidor Windows como Admin. do Servidor.

2. Fazer duplo clique em Exalta server setup.exe. 

O assistente de configuração é exibido:

3. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

4. Selecione o botão do rádio [I agree to the terms of this license 
agreement] (Concordo com os termos deste acordo de licença). 

5. Clique em [NEXT] (Seguinte). 
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6. Selecione a pasta de instalação:

7. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

A seguinte mensagem é exibida:

8. Clique em [NEXT] (Seguinte).

Instalar o Software de Serviço Exalta no Seu Servidor (Servidor Windows)  
(continuação)
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9. Introduza as credenciais de acesso à base de dados corretas para 
conectar à base de dados:

10. Clique em [NEXT] (Seguinte).

A seguinte mensagem é exibida:

11. Clique em [Finish] (Terminar). 

Instalar o Software de Serviço Exalta no Seu Servidor (Servidor Windows)  
(continuação)
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Nota

Para evitar a perda de dados, efetue uma cópia de segurança 
regularmente.

Utilize esta função quando tiver instalado o software de serviço com sucesso 
e quiser atualizar o software de serviço no seu servidor para a versão mais 
recente.

1. Abra um terminal na pasta extraída.

2. Para entrar no modo raiz, introduza “su” no terminal.

3. Execute o script “./upgrade_service.sh”.

4. Se existirem dois servidores, repita este passo para o segundo servidor.

Atualizar o Software de Serviço Exalta (Servidor Linux)



Sistema Exalta Manual do usuário Apêndice 1: Opção de integração da base de dados 186

Atualizar o Software de Serviço Exalta (Servidor Windows)

Nota

Para evitar a perda de dados, efetue uma cópia de segurança 
regularmente.

1. Entrar em sessão no Servidor Windows como Admin. do Servidor. 

2. Fazer duplo clique em Exalta server setup.exe. 

A seguinte mensagem é exibida:

Precisa de desinstalar a sua versão herdada. 

3. Clique em [OK].

O processo de instalação começa.

4. Clique em [Finish] (Terminar) logo que a desinstalação esteja concluída.



Sistema Exalta Manual do usuário Apêndice 1: Opção de integração da base de dados 187

A seguinte mensagem é exibida:

5. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

6. Selecione o botão do rádio [I agree to the terms of this license 
agreement] (Concordo com os termos deste acordo de licença). 

7. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

Atualizar o Software de Serviço Exalta (Servidor Windows) (continuação)
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A seguinte mensagem é exibida:

8. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

A seguinte mensagem é exibida:

9. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

Atualizar o Software de Serviço Exalta (Servidor Windows) (continuação)
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10. Introduza as credenciais de acesso à base de dados corretas para 
conectar à base de dados:

11. Clique em [NEXT] (Seguinte). 

A seguinte mensagem é exibida:

12. Clique em [Finish] (Terminar). 

Atualizar o Software de Serviço Exalta (Servidor Windows) (continuação)
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Desinstalar o Software de Serviço Exalta (Servidor Windows)

1. Entrar em sessão no Servidor Windows como Admin. do Servidor. 

2. Clique no botão Iniciar do Windows.

3. Selecione [Exalta Server] (Servidor Exalta):

4. Selecione [uninstall webserver] (desinstalar servidor web):
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A seguinte mensagem é exibida:

5. Aguarde até que o processo esteja concluído.

A seguinte mensagem é exibida:

6. Clique em [Finish] (Terminar). 

Desinstalar o Software de Serviço Exalta (Servidor Windows) (continuação)
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Nota: Os seguintes capítulos destinam-se apenas a gestores e administradores IT.

Apêndice 2: Opção de 
integração de pasta
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Observar os requisitos da sala de 
instalação, ver capítulo "Requisitos 
da Sala de Instalação".

Se tiver mais de 10 unidades de 
computação, precisa de uma 
Unidade Mestre dedicada.

Servidor
É necessária uma pasta de rede. Suporta CIFS 
ou CFS. CIFS é preferível.

Para a instalação do sistema, > 40 GB 
de espaço livre é necessário para o 
Sistema Exalta no hardware. 1 TB é 
preferível.

Peça à sua assistência IT que se 
certifique que há espaço suficiente.

Portas abertas, serviços e protocolos na rede
por ex. evitar conflitos de firewall do cliente / 
alarmes

 O Portas: 8088, 3306, 4006
 O Protocolo HTTP

Pré-requisitos do servidor do cliente: Opção de integração de pasta (Linux/ Windows)
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Pré-requisitos: A sua infraestrutura IT

Infraestrutura IT do Cliente 

PC (opcional)

WiFi 

OU / E 

Rede IT 

Pasta de rede
 Linux (ou Windows)  

Âmbito da entrega da Leica 

Ethernet 

Operator App

Manager App

Software de serviço 
Exalta 

Unidade mestre  
Exalta

Exalta

Exalta

Exalta como mestre

Exalta Manager

Exalta

- Gestão do utilizador
- Workflow

Pasta de rede
- Relatórios / Pista de auditoria
- Images

Rede de Intranet do Cliente

Hardware do Cliente 
Hardware da Leica
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Conceder Acesso à Pasta de Rede da Unidade Mestre

Selecione uma unidade de computação Exalta como unidade 
mestre.

A opção de integração da pasta permite-lhe guardar os dados de inspeção 
(ficheiros csv) e relatórios (ficheiros pdf) na pasta de rede na sua intranet. 
De forma a fazê-lo, tem de conceder acesso à unidade mestre do Exalta à 
pasta de rede. 

Continue de acordo com as seguintes instruções:

1. Abra um terminal a partir de qualquer parte.

2. Execute o seguinte comando para atualizar o ficheiro de configuração:

>> sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh

3. Introduza a palavra-passe raiz para executar o comando. 

O ecrã do lado direito desta página é exibido.

4. Guarde e feche o ficheiro a seguir à atualização.

Nota: Por favor utilize os seus dados atuais para preencher o 
conteúdo acima e consulte as descrições abaixo.

 O USERNAME: Nome do utilizador que tem acesso de leitura/escrita na 
pasta de rede

 O PASSWORD: Palavra-passe do utilizador
 O HOST_IP: Endereço IP do servidor da pasta de rede
 O HOST_FILE_PATH: Caminho na pasta de rede onde os dados de 

inspeção Exalta são guardados
 O MOUNT_POINT: Mapeie o HOST_FILE_PATH para este percurso na 

unidade mestre do Exalta
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Conceder Acesso à Pasta de Rede da Unidade Mestre (Continuação)

5. Abra um terminal a partir de qualquer parte.

6. Execute o seguinte comando: 

>> sudo mount_cifs.sh

7. Introduza a palavra-passe raiz para executar o comando. 

8. Verifique se a configuração está concluída:

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls

9. Ative a auto-execução deste serviço:

>> sudo systemctrl enable mountcifs.service

>> sudo systemctrl start mountcifs.service
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Instalar o Software de Serviço Exalta na Sua Unidade Mestre Exalta

Selecione uma unidade de computação Exalta como unidade 
mestre.

1. Faça download de "Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz" do website 
https://go.leica-microsystems.com/exalta e guarde na Unidade Mestre 
Exalta:

2. Extraia o ficheiro zip em qualquer localização na Unidade Mestre Exalta.

3. Abra um terminal na pasta extraída.

4. Para executar uma nova instalação, execute o script "sudo ./install_
service.sh" (exemplo: >> sudo ./install_service.sh). 

Ou

5. Para executar uma atualização, execute o script "sudo ./upgrade_
service.sh".
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Instalar o Software de Serviço Exalta na Sua Unidade Mestre Exalta (continuação)

Certifique-se de que a sua IT concede acesso da pasta de rede 
à unidade mestre Exalta antes de instalar o software de serviço 
da web.

Configurar a Unidade Mestre Exalta: 
1. Vá para "/opt/web/conf/" e edite "webapp.json":

2. Mude o percurso marcado no seu percurso raiz de armazenamento 
(fornecido pela sua assistência IT).

3. Reinicie a unidade mestre Exalta.
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Preparar as outras unidades de computação
1. Obtenha o endereço IP da unidade mestre.

2. Configure o endereço IP para cada unidade de computação Exalta na 
zona de operação.

Configurar Outras Unidades de Computação Exalta
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Nota: Os seguintes capítulos destinam-se apenas a gestores e administradores IT.

Apêndice 3: Opção Autónoma
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Observar os requisitos da sala de 
instalação, ver capítulo "Requisitos 
da Sala de Instalação".

Portas abertas, serviços e protocolos na 
rede
por ex. evitar conflitos de firewall do cliente / 
alarmes

 O Portas: 8088, 3306, 4006
 O Protocolo HTTP

Configuração do Sistema
Se o Exalta for utilizado em opção autónoma, a 
conexão à rede IT não é obrigatória.

Todos os dados da unidade de computação 
Exalta encontram-se na pasta "/opt/web/conf/".

Nesta opção em combinação com 
o sistema operativo Windows 10, a 
Exalta Manager Application não está 
disponível.

Pré-requisitos: A sua infraestrutura

Operator App

Manager AppExalta unit

Storage
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Configurar a Unidade de Computação Exalta como Unidade Autónoma

1. Faça download de "Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz" do website 
https://go.leica-microsystems.com/exalta e armazene na unidade de 
computação Exalta:

2. Extraia o ficheiro zip em qualquer localização na unidade de computa-
ção Exalta.

3. Abra um terminal na pasta extraída.

4. Para executar uma nova instalação, execute o script "sudo ./install_
service.sh" (exemplo: >> sudo ./install_service.sh). 

Ou

5. Para executar uma atualização, execute o script "sudo ./upgrade_
service.sh".

6. Reinicie a unidade de computação Exalta.
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Nota: Os seguintes capítulos destinam-se apenas a gestores e administradores IT.

Apêndice 4: Instalação e 
Atualização
Exalta Operator Application e Exalta Manager Application

Nota

Para evitar a perda de dados, efetue uma cópia de segurança 
regularmente.
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Atualizar a Exalta Manager Application na Unidade de Computação Exalta

1. Faça download de "Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb" do website 
https://go.leica-microsystems.com/exalta e guarde-o na unidade de 
computação Exalta:

2. Abra a Exalta Manager Application.

3. Entre em sessão utilizando um utilizador ativo.

4. Vá para o menu [Settings] (Definições).

5. Clique em [UPDATE] (Atualizar).

V1.2

6. Selecione "Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb" da janela instantânea:
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Atualizar a Exalta Operator Application na Unidade de Computação Exalta

1. Faça download de "Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb" do website  
https://go.leica-microsystems.com/exalta e guarde na Unidade de 
Computação Exalta.

2. Abra a Exalta Operator Application.

3. Entre em sessão utilizando um utilizador ativo.

4. Vá para o menu [Settings] (Definições).

5. Clique em [UPDATE] (Atualizar).

6. Selecione "Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb" da janela instantânea:
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A Exalta Manager Application depende de Microsoft 
Visual C++ 2015-2019 redistributable. 

1. Faça download e instale o Microsoft Visual C++ 2015-2019 se ainda 
não estiver no seu laptop: 
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/
pr/3b070396-b7fb-4eee-aa8b-102a23c3e4f4/40EA2955391C9EAE3E3
5619C4C24B5AAF3D17AEAA6D09424EE9672AA9372AEED/VC_redist.
x64.exe

2. Faça download de "Exalta Manager_xxxxx_windows_x64.tar.gz" 
do website https://go.leica-microsystems.com/exalta e guarde no 
computador.

3. Execute o "Exalta Manager.exe" na pasta extraída.

Se já estiver instalada uma versão mais antiga da Exalta 
Manager Application no portátil, será solicitado a 
desinstalar primeiro a aplicação.

O assistente de configuração é exibido:

4. Selecione o botão do rádio [I agree to the terms of this license 
agreement] (Concordo com os termos deste acordo de licença).

5. Clique em [NEXT] (Seguinte).

Instalar / Atualizar a Exalta Manager Application num Computador com 
Windows 10



Sistema Exalta Manual do usuário Apêndice 4: Instalação e Atualização 207

Instalar / Atualizar a Exalta Manager Application num Computador com 
Windows 10 (Continuação)

6. Selecione a pasta de instalação:

7. Clique em [NEXT] (Seguinte).

8. A seguinte mensagem é exibida:

9. Clique em [NEXT] (Seguinte).

A pasta de instalação pode ser automaticamente criada 
como uma subpasta em C:\Program Files.
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A seguinte mensagem é exibida:

10. Clique em [Finish] (Terminar).

Instalar / Atualizar a Exalta Manager Application num Computador com 
Windows 10 (Continuação)
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Nota: Os seguintes capítulos destinam-se apenas a Gestores e Administradores IT.

As tabelas nos seguintes capítulos exibem a estrutura da base de dados da opção de integração da base de dados.

Apêndice 5: Estrutura da Base de 
Dados
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Tabela do utilizador

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual o utilizador foi eliminado

created_at Hora à qual o utilizador foi criado

updated_at Hora à qual o utilizador foi atualizado

username Nome do utilizador

role Papel do utilizador

locked Informação que o utilizador foi bloqueado por um adminstrador

active Informação de que o utilizador está ativo

checksum Soma de verificação da palavra-passe do utilizador

last_login_at Hora da última entrada em sessão do utilizador

must_change_pwd Informação de que o utilizador tem de alterar a palavra-passe no primeiro log-in

attributes Atributos personalizados pelo utilizador, por ex. e-mail, número de telefone

Tabelas do Utilizador
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Tabelas do Utilizador (Continuação)

Tabela de papéis

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual o papel foi eliminado

created_at Hora à qual o papel foi criado

updated_at Hora à qual o papel foi atualizado

type Tipo de papel, por ex. admin, gestor, operador, etc.

Tabela hostórico_soma de verificação

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual a soma de verificação foi eliminada

created_at Hora à qual a soma de verificação foi criada

updated_at Hora à qual a soma de verificação foi atualizada

uid ID de utilizador

checksum Conteúdo encriptado das credenciais do utilizador
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Tabelas de Fluxo de Trabalho

Tabela do fluxo de trabalho

Nome Descrição

id Código primário da tabela

created_at Hora à qual a tabela do fluxo de trabalho foi criada

updated_at Hora à qual a tabela do fluxo de trabalho foi atualizada

deleted_at Hora à qual a tabela do fluxo de trabalho foi eliminada

name Nome do fluxo de trabalho

owner Proprietário do fluxo de trabalho, por ex. Dora-Manager

approver Pessoa que aprova o fluxo de trabalho

state Estado do fluxo de trabalho, por ex. rascunho, pendente, ativo

state_changed_at Hora à qual o fluxo de trabalho foi alterado

need_article_number O inspetor precisa de preencher o número de artigo

need_batch_number O inspetor precisa de preencher o número do lote

need_serial_number O inspetor precisa de preencher o número de série

version Versão do fluxo de trabalho

job_types Trabalhos incluídos no fluxo de trabalho (lista dos tipos de cada trabalho)

checksum N/A

parent_id N/A

root_id ID do fluxo de trabalho clone para o fluxo de trabalho (ID principal)
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Nome Descrição

submitted_at Hora à qual o fluxo de trabalho foi submetido

approved_at Hora à qual o fluxo de trabalho foi aprovado

rejected_at Hora à qual o fluxo de trabalho foi rejeitado

deactivated_at Hora à qual o fluxo de trabalho foi desativado

version_number Número da versão do fluxo de trabalho

full_name Nome completo do fluxo de trabalho

attachment_seed Anexo do fluxo de trabalho

cycle_time_enabled N/A

cycle_time N/A

Tabelas de fluxo de trabalho (Continuação)
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Tabela fluxo de trabalho_atributo

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual o atributo do fluxo de trabalho foi eliminado

created_at Hora à qual o atributo do fluxo de trabalho foi criado

updated_at Hora à qual o atributo do fluxo de trabalho foi atualizado

workflow_id Atributo do fluxo de trabalho, com base na ID do fluxo de trabalho

title Etiqueta do atributo do fluxo de trabalho

value Valor do atributo do fluxo de trabalho

need_fill O inspetor precisa de preencher o atributo do fluxo de trabalho

sequence Sequência do atributo do fluxo de trabalho

Tabela de tipo de trabalho

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual o tipo de trabalho foi eliminado

created_at Hora à qual o tipo de trabalho foi criado

updated_at Hora à qual o tipo de trabalho foi atualizado

type Descrição do tipo de trabalho

Tabelas de fluxo de trabalho (Continuação)
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Tabela do trabalho

Nome Descrição

id ID do trabalho

created_at Hora à qual o trabalho foi criado

updated_at Hora à qual o trabalho foi atualizado

deleted_at Hora à qual o trabalho foi eliminado

workflow_id Fluxo de trabalho ao qual o trabalho petence (ID do fluxo de trabalho)

type Tipo de trabalho, por ex. medição, defeito, instrução, sobreposição

title Título do trabalho

description Descrição do trabalho

sequence Sequência do trabalho (cada fluxo de trabalho inclui diversos trabalhos, cada trabalho tem uma sequência)

max_defect_count Contagem de defeitos máximos do trabalho (linha de base da inspeção):

 O Contagem acima: inspeção reprovada
 O Contagem abaixo: inspeção aprovada

save_img_on Informação se uma imagem da inspeção tiver de ser guardada ou não. Se o valor estiver definido em "on", é guardada 
uma imagem. Se não estiver definido em "on", nenhuma imagem é guardada

content Conteúdo do trabalho (formato json): desenhar um círculo, um retângulo, uma linha, uma nota, etc.

step_time_enabled N/A

step_time N/A

Tabelas de fluxo de trabalho (Continuação)



Sistema Exalta Manual do usuário Apêndice 5: Estrutura da Base de Dados 216

Tabela do trabalho (continuação)
Amostra SQL para fundir os dados do fluxo de trabalho: 

SELECT * FROM workflow

LEFT JOIN job ON workflow.id = job.workflow_id

LEFT JOIN workflow_attribute ON workflow.id = 
workflow_attribute.workflow_id

Tabelas relacionadas com dados QC
Os dados de QC são guarddos nas tabelas listadas em baixo. Pode extrair os 
dados sozinho, de acordo com os seus requisitos.

 O tabela inspect_result: guarda os dados de inspeção finais de uma 
amostra de produto, por ex. número do lote, número de série, 
aprovação ou reprovação de amostras, etc.

 O tabela inspect_detail: guarda os dados de inspeção para cada passo, 
e. g.:

 – quantos defeitos foram reportados neste passo

 – se este passo está concluído ou não 

 – quel é o resultado deste passo (aprovação ou reprovação, etc.)

Um registo inspect_result contém múltiplos registos inspect_detail.

 O tabela inspect_data: guarda os dados de inspeção de todas as 
observações comunicadas pelo operador, por ex. defeito, medição, 
nota, etc. 
Um registo inspect_detail contém múltiplos registos inspect_data.

 O tabela attr_attribute: guarda a introdução do valor do atributo para 
cada amostra de produto.

Amostra SQL para fundir os dados de inspeção: 

SELECT *

FROM `inspect_result`

LEFT JOIN `inspect_detail` `Inspect Detail` 
ON `inspect_result`.`id` = `Inspect 
Detail`.`inspect_result_id` 

LEFT JOIN `inspect_data` `Inspect Data` ON 
`Inspect Detail`.`id` = ̀ Inspect Data`.`inspect_
detail_id`

LEFT JOIN attr_record ON attr_record.inspect_
result_id = inspect_result.id

Tabelas de fluxo de trabalho (Continuação)
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Tabela Attr_attribute

Nome Descrição

id Código primário da tabela

created_at Hora à qual o registo do atributo ficheiro foi criado

updated_at Hora à qual o registo do atributo foi atualizado

deleted_at Hora à qual o registo do atributo foi eliminado

inspect_result_id ID dos resultados de inspeção do registo do atributo

attribute_id ID do atributo do fluxo de trabalho ao qual o registo do atributo foi atribuído

user_id ID do inspetor que inspecionou o registo do atributo

title Título do registo do atributo (a partir do atributo do fluxo de trabalho)

value Valor do registo do atributo (a partir do valor do fluxo de trabalho)

Tabelas de fluxo de trabalho (Continuação)
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Tabela de resultados da inspeção

Nome Descrição

id Código primário da tabela

created_at Hora à qual o resultado de inspeção foi criado

updated_at Hora à qual o resultado de inspeção foi atualizado

deleted_at Hora à qual o resultado de inspeção foi eliminado

operator Operador que efetua a inspeção e cria o resultado de inspeção

workflow_id Id do fluxo de trabalho ao qual o resultados de inspeção foi atribuído

workflow_name Nome do fluxo de trabalho ao qual o resultado de inspeção foi atribuído

workflow_version Versão do fluxo de trabalho ao qual o resultado de inspeção foi atribuído

batch_no Número do lote ao qual o resultado de inspeção foi atribuído

sample_sn Número de série da amostra inspecionada à qual o resultado de inspeção foi atribuído

device_sn Número de série do dispositivo ao qual está atribuído o resultado de inspeção

pass_count Contagem de amostras para aprovação

fail_count Contagem de amostras (NG) reprovadas

result Resultado final da inspeção. 

Se a inspeção tiver diversos passos: Logo que a contagem Reprovada (NG) tenha excedido o máx. de contagem de 
defeitos, o resultado é "Reprovação". Caso contrário, o resultado é "Aprovação".

reported O relatório foi criado para a inspeção

Tabelas de Inspeção 
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Nome Descrição

state O estado do resultado da inspeção, por ex. submetido, pendente, aprovado, rejeitado

approver Pessoa que aprovou o resultados de inspeção

finished_at Hora à qual o resultado de inspeção foi concluído

approved_at Hora à qual o resultado de inspeção foi aprovado

rejected_at Hora à qual o resultados de inspeção foi rejeitado

checksum Soma de verificação da coluna do resultado de inspeção, para garantir que o resultado da inspeção não foi manipulado

recheck Campo de cópia de segurança para reinspecção

cycle_time N/A

time_used N/A

timeout N/A

Tabelas de Inspeção (Continuação)
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Tabelas de Inspeção (Continuação)

Tabela Inspect_detail

Nome Descrição

id Código primário da tabela

created_at Hora à qual o detalhe de inspeção foi criado

updated_at Hora à qual o detalhe de inspeção foi atualizado

deleted_at Hora à qual o detalhe de inspeção foi eliminado

inspect_result_id Link para a tabela inspect_result

job_id Link para a tabela do trabalho

result Informação se o detalhe de inspeção foi concluído ou não

finished N/A

step_time N/A

time_used N/A

timeout N/A
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Tabelas de Inspeção (Continuação)

Tabela Inspect_data

Nome Descrição

id Código primário da tabela

created_at Hora à qual os dados de inspeção foram criados

updated_at Hora à qual os dados de inspeção foram atualizados

deleted_at Hora à qual os dados de inspeção foram eliminados

parent_id ID pai dos dados de inspeção. A ID pai é a ID raiz dos dados de inspeção.

type Tipo de dados de inspeção, por ex., defeito, comprimento, imagem de origem, raio, ângulo

subtype Subtipo dos dados de inspeção, por ex. comprimento

data Dados detalhados dos dados de inspeção (formato json)

value Registar valor do valor de registo dos dados de inspeção

is_defect Informação se o resultado de inspeção tem um defeito ou não:

 O 1: Defeito
 O 0: Sem defeito

inspect_detail_id Link para a tabela de detalhe da inspeção
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Tabelas de Inspeção (Continuação)

Tabela do tipo de dados

Nome Descrição

id ID do tipo de dados de inspeção

created_at Hora à qual o tipo de dados de inspeção foi criado

updated_at Hora à qual o tipo de dados de inspeção foi atualizado

deleted_at Hora à qual o tipo de dados de inspeção foi eliminado

type Tipo de dados de inspeção, por ex., defeito, comprimento, imagem de origem, raio, ângulo, imagem anotada, sobreposição, nota

Tabela de relatório

Nome Descrição

id Código primário da tabela

created_at Hora à qual o relatório foi criado

updated_at Hora à qual o relatório foi atualizado

deleted_at Hora à qual o relatório foi eliminado

name Nome do relatório

batch_no O número do lote para o qual o relatório foi gerado

reporter Pessoa que criou o relatório

approver Pessoa que aprovou o relatório

inspect_result_ids Lista de ID dos resultados de inspeção do relatório
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Tabelas de Ficheiros

Tabela de ficheiros

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted Hora à qual o ficheiro foi eliminado

created_at Hora à qual o ficheiro foi criado

updated_at Hora à qual o ficheiro foi atualizado

seed Informação de que o ficheiro foi transferido para servidor web seed

dir Armazenamento do ficheiro no diretório do servidor web

mime_type Tipo Mime do ficheiro, por ex. image / jpeg, text / markdown, application / vnd.ms-excel, etc.

ext Extensão do ficheiro

size Tamanho do ficheiro

checksum Soma de verificação do conteúdo do ficheiro

deleted_at Hora à qual o ficheiro foi eliminado

name Nome do ficheiro
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Tabelas de Cache

Tabela de Cache

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual a cache foi eliminada

created_at Hora à qual a cache foi criada

updated_at Hora à qual a cache foi atualizada

key Código da cache

value Valor de Cache

deadline Prazo da Cache. Quando o token de login expirou, o utilizador é lembrado de entrar em sessão novamente.
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Tabelas de Pistas de Auditoria

Tabela da pista de auditoria

Nome Descrição

id Código primário da tabela

deleted_at Hora à qual a pista de auditoria foi eliminada

created_at Hora à qual a pista de auditoria foi criada

updated_at Hora à qual a pista de auditoria foi atualizada

uid ID do utilizador da pista de auditoria (pessoa que tenha desempenhado uma ação registada pelo sistema)

username Nome do operador registado na pista de auditoria

role Papel do operador registado na pista de auditoria

api_track_id Índice de ID API (apenas para utilização interna)

category Categoria à qual o registo da pista de auditoria pertence

table_name Tabela na qual uma alteração foi registada pela pista de auditoria

audit_id Índice de ID da pista de auditoria (apenas para utilização interna)

audit_name Nome da pista de auditoria

action Ação da pista de auditoria

field Informação sobre qual a coluna da tabela que foi alterada

old_value Valor antigo da coluna "campo"

new_value Valor novo da coluna "campo"

data_type Tipo de dados da coluna "campo"
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Tabelas de Pistas de Auditoria (Continuação)

Nome Descrição

appendixes Informação adicional sobre o registo da pista de auditoria

comment Comentário da pista de auditoria
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Definição do tipo de dados de inspeção (formato json)

Tabela da base de dados: inspect_data

Tipo de dados de inspeção

Tipo de dados da 
inspeção

Defeito

Medição Comprimento

Ângulo

Raio

Nota

Inspecionar a 
propriedade dos 
dados

Imagem de origem

Imagem de anotação

Os dados são associados pela parent_id

 O Parent_id da imagem de origem é igual a 0, ou seja a imagem de 
origem não tem pai

 O Parent_id da imagem anotada é igual à id da imagem de origem
 O Para defeitos, medição e sobreposição, parent_ids iguais à ID da 

imagem de anotação
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Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)

Defeito

Propriedade Definição Valor

line_width Largura da linha para pintar o 
retângulo de defeitos

1

color Cor do contorno do retângulo do 
defeito

rgb(237, 27, 47)

Propriedade Definição Valor

Tip text Conteúdo do texto 
da dica

Defect 1: Others

color Cor do texto da dica #ffffff

width Tamanho da fonte 
da dica

14

pos Desvio da posição 
da dica da posição 
inicial do retângulo

"x":95,"y":98

start Posição de início do 
retângulo

"x":333,"y":318

width Largura do retângulo 85

altura Altura do retângulo 88

subtype Tipo de defeito Others

id O número de 
sequência dos 
defeitos na imagem 
atualmente 
capturada

1
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Por ex.

{"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Defect 1: Others",

"color":"#ffffff",

"width":14, (font size)

"pos":{"x":95,"y":98}},

"start":{"x":333,"y":318},

"width":85,

"height":88,

"subtype":"Others",

"id":1}

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Raio de medição Propriedade Definição Valor

line_width Largura da linha para pintar o 
círculo

1

color Cor do contorno do círculo do 
defeito

rgb(237, 27, 47)

Tip text Conteúdo do texto 
da dica do raio do 
círculo

Radius 1: 23,39 mm

color Cor do texto da dica #ffffff

width Tamanho da fonte 
da dica

14

pos Posição da dica na 
tela do círculo que se 
baseou na posição 
do 3.º ponto do 
círculo com offset de 
16 pixéis

"x": 68.0551057 
4018126,

"y": 68.0762537 
7643504

start Posição de início do 
círculo

"x":368. 
94489425981874,

"y":222. 
92374622356496

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Propriedade Definição Valor

Tip 
(continued)

points Posição de 3 pontos 
em círculo

{"x":43.055105740 
18126,"y":14.076253 
776435038},

{"x": 7.0551057401 
81261,"y":29.07625 
377643504},

{"x":42.0551057401 
8126,"y":42.076253 
77643504}

value Raio 23,39

unit Transferência 
de pixéis para a 
unidade cm/mm/µm

mm

id O número de 
sequência do raio na 
imagem atualmente 
capturada

1

Por ex.

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Radius 1: 23.39mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,"

pos":{"x":68.05510574018126,"y":68.07625377643504}},

"start":{"x":368.94489425981874,"y":222.92374622356496},

"points":[{"x":43.05510574018126,"y":14.076253776435038},

{"x":7.055105740181261,"y":29.07625377643504},

{"x":42.05510574018126,"y":42.07625377643504}],

"value":23.39,

"id":1,

"unit":"mm"

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Ângulo de medição

Propriedade Definição Valor

line_width Largura da linha para pintar 
ângulo

1

color Cor do contorno do ângulo do 
defeito

rgb(237, 27, 47)

Propriedade Definição Valor

Tip text Conteúdo do texto 
da dica para exibir 
valor do ângulo

Ângulo 1: 41,13 °

color Cor do texto da dica #ffffff
width Tamanho da fonte 

da dica
14

pos Posição da dica na 
tela do ângulo que se 
baseou na posição do 
3.º ponto do círculo 
com offset de 16 pixéis

"x":99,"y":79

start Posição de início do 
ângulo

"x":293,"y":168

points Posição de 3 pontos 
em círculo

{"x":82,"y":21},

{"x":34,"y":34},

{"x":73,"y":53}
value Valor do ângulo 41,13
id O número de 

sequência do 
ângulo na imagem 
atualmente capturada

1

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Por ex.

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Angle 1: 41.13 °",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":99,"y":79}},

"start":{"x":293,"y":168},

"points":[{"x":82,"y":21},{"x":34,"y":34},{"x":73,"y":53}],

"value":41.13,

"id":1}

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Medição-Comprimento

Propriedade Definição Valor

line_width Largura da linha para pintar a 
linha

1

color Cor do contorno do defeito #ed1b2f
Tip text Conteúdo do texto 

da dica para exibir o 
comprimento da linha 

Comprimento 1: 
482,86 mm

color Cor do texto da dica #ffffff
width Tamanho da fonte 

da dica
14

pos Dica de desvio da 
posição a partir da 
posição de parar 
comprimento

"x":83,"y":460

start Posição de início da 
linha

"x":278,"y":15

Propriedade Definição Valor

points Posição de 2 pontos 
em linha

{"x":12,"y":12},

{"x":57,"y":434}

value Valor de 
comprimento da 
linha

482,86

unit Transferência 
de pixéis para a 
unidade cm/mm/µm

mm

id O número de 
sequência da 
linha na imagem 
atualmente 
capturada

1

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Por ex.

"line_width":1,

"color":"#ed1b2f",

"tip":{

"text":"Length 1: 482.86 mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":83,"y":460}},

"start":{"x":278,"y":15},

"points":[{"x":12,"y":12},{"x":57,"y":434}],

"length":482.86,

"value":482.86,

"id":1,

"unit":"mm"

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Sobreposição

Propriedade Definição Valor

overlay_visible Sobreposição de 
controlo visível ou não 
quando selecionar esta 
sobreposição. Se for falso, a 
sobreposição não é exibida 
com a imagem capturada.

verdadeiro

overlay_url Localização da imagem de 
sobreposição

qrc:/assets/overlay_
black_cross.svg

is_logo Informação se a 
sobreposição é um 
logotipo ou não

falso

origin_rate Relação de origem 0

Propriedade Definição Valor

origin_unit Unidade de origem. Se 
não estiver calibrado, a 
unidade é px.

px

local_rate Relação local 0,01
local_unit Unidade local. Se não estiver 

calibrado, a unidade é px.
mm

origin_width Largura de origem da 
imagem de sobreposição

200

origin_height Altura de origem da 
imagem de sobreposição

200

is_calibrated Informação se a 
sobreposição está 
calibrada ou não. Se a 
sobreposição tiver de ser 
calibrada, o operador tem 
de efetuar uma calibração 
para realizar a medição.

falso

is_standard Informação se a 
sobreposição é uma 
sobreposição standard 
ou uma sobreposição 
personalizada

verdadeiro

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Por ex.

"overlay_visible":true,

"overlay_url":"qrc:/assets/overlay_black_cross.svg",

"is_logo":false,"

“origin_rate":0,

"origin_unit":"px",

"local_rate":0.01,

"local_unit":"mm",

"origin_width":200,

"origin_height":200,

"is_calibrated":false,

"is_standard":true

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Nota

Propriedade Definição Valor

text Texto da nota 3444

color Cor do texto da nota #ffffff

width Tamanho da fonte da nota 14

start Posição inicial do texto 
da nota

"x":318,"y":233.5

url URL da nota para acesso 
ao servidor de ficheiros

https://10.10.231.61: 
8088/api/v1/files/ 
0299b695 
a4d65c97c52ce0b 
b15cbd62a

uuid UUID para a imagem da 
nota

0299b695a4d6 
5c97c52ce0bb15c 
bd62a

Por ex.

"text":"3444",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"start":{"x":318,"y":233.5},

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/0299b695a4d65c97c52ce0b
b15cbd62a",

"uuid":"0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a"}

Definição do Tipo de Dados de Inspeção (formato json) (Continuação)
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Tipo de Propriedade de Inspeção

Imagem de origem

Propriedade Definição Valor

url Imagem URL para acesso 
ao servidor de ficheiros

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10
d0f26b57f478146c93962f0d7

uuid UUID da imagem de 
origem

0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7", "uuid":"40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7"

Imagem de anotação

Propriedade Definição Valor

url Imagem URL para acesso 
ao servidor de ficheiros

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b
190100d6464d4acd1e9b3a3dc

uuid UUID da imagem de 
anotação

84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc", "uuid":"84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc" 
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Estrutura de dados QC: Metadados

Type Local a exibir Propriedade Definição Exemplo

Padrão Propriedades da 
imagem

Dimensões - 3840*2160

Largura - 3840 pixels

Altura - 2160 pixels

Profundidade de Bits - 24

Unidade de resolução 2 - 2

Representação das cores - sRGB ou vazio

Modelo da câmara - FLEXACAM C1

Fabricante da câmara O fabricante original da câmara xxx

Data, Hora A data e a hora da unidade de 
computação do Exalta capturou a 
imagem

10/30/2020 9:36

Tempo de exposição - 1/60 seg.
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Estrutura de dados QC: Campos Json

Imagem de origem json
Propriedade Definição Exemplo
url Imagem URL para acesso 

ao servidor de ficheiros
-

uuid UUID da imagem de 
origem

-

Dimensões - 3840*2160
Largura - 3840 pixels
Altura - 2160 pixels
Profundidade de 
Bits

- 24

Unidade de 
resolução 2

- 2

Representação 
das cores

- sRGB ou vazio

Modelo da 
câmara

- FLEXACAM C1

Fabricante da 
câmara

O fabricante original da 
câmara

xxx

Data, Hora A data e a hora da unidade 
de computação do Exalta 
capturou a imagem

10/30/2020 9:36

Tempo de 
exposição

- 1/60 seg.

Propriedade Definição Exemplo
S/N da Câmara - xxx
Ganho - 55
Gama - 1/2
Pixel de 
conversão

Comprimento incl. 
unidade: a unidade de 
calibração

200 px:10 mm

RGB RGB Ganho com 
equilíbrio de brancos

(100,100,100)

Imagem de anotação json
Propriedade Definição Exemplo
url Imagem URL para acesso 

ao servidor de ficheiros
-

uuid UUID da imagem de 
origem

-

Dimensões - 3840*2160
Largura - 3840 pixels
Altura - 2160 pixels
Profundidade de 
Bits

- 24

Unidade de 
resolução 2

- 2
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Estrutura de dados QC: Campos Json (Continuação)

Propriedade Definição Exemplo

Representação 
das cores

- sRGB ou vazio

Modelo da 
câmara

- FLEXACAM C1

Fabricante da 
câmara

O fabricante original da 
câmara

xxx

Data, Hora A data e a hora da 
unidade de computação 
do Exalta capturou a 
imagem

10/30/2020 9:36

Tempo de 
exposição

- 1/60 seg.

S/N da Câmara - xxx

Ganho - 55

Gama - 1/2

Pixel de 
conversão

Comprimento incl. 
unidade: a unidade de 
calibração

200 px:10 mm

RGB RGB Ganho com 
equilíbrio de brancos

(100,100,100)
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Dados QC: Extrair Metadados através de SQL

Utilize a base de dados para aceder à sua base de dados, 
por ex. HeidiSQL.

1. Conecte-se à sua base de dados utilizando as suas credenciais.

2. Procure o esquema "kunlun".

3. Navegue para a tabela " inspect_data”". 

4. Abra a tabela "Data".

5. Navegue para a coluna "dados" onde o QC dos metadados é guardado 
em formato JSON. 
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Dados QC: Extrair Metadados através de SQL (Continuação)

Pode escrever o SQL para extrair metadados a partir do 
campo JSON. A informação seguinte é um exemplo.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.width') AS 'line_width', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.height') AS 'line_height',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.x') AS 'pos_x', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.y') AS 'pos_y',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.subtype') AS 'data_type'

FROM inspect_data
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Dados QC: Extrair Imagem de CQ através de SQL

Pode escrever o SQL para extrair uma imagem QC a partir 
do campo JSON. A informação seguinte é um exemplo.

Copiar o URL e abrir no browser.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.url') AS 'QC_image'

FROM inspect_data
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Nota: Os seguintes capítulos destinam-se apenas a Gestores e Administradores IT.

As tabelas nos seguintes capítulos exibem a estrutura de pastas da opção de integração de pasta.

Apêndice 6: Estrutura de Pastas
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Localização do Ficheiro de Dados

No computador no qual instalou a serviço da web:

1. Ir para "computer > opt > web > conf".

2. Abra "webapp.json" para identificar "cachedir".

A pasta dos dados é "cacheDir"/Exalta.

Na unidade de computação Exalta, cacheDir é conforme em baixo.

A pasta predefinida é "/media/gel-x/nvme/".

Ficheiros do relatório de inspeção e dos meios
Os ficheiros do relatório de inspeção estão guardados na pasta "Relatório 
de Inspeção", os ficheiros dos meios estão guardados na pasta ".data".
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Estrutura dos dados

Estrutura do ficheiro de dados
Existem dois ficheiros para um relatório de inspeção. Depois de o operador 
ter visto o resultado da inspeção, é gerado um ficheiro PDF do relatório da 
inspeção. Além disso, um ficheiro de dados em bruto no formato de ficheiro 
CSV é também gerado.

Item Regra
Layer da pasta de 
ficheiros

Relatório de inspeção -> versão do fluxo de trabalho + 
nome do fluxo de trabalho -> Número do lote-> Data 
de inspeção

Nome do 
ficheiro

Ficheiro pdf Relatório de inspeção_ versão do fluxo de trabalho + 
nome do fluxo de trabalho_Número do lote_Número 
de série(se existir um)_ID do relatório

Ficheiro csv

Por ex.

Versão do 
fluxo de 
trabalho

Nome do 
fluxo de 
trabalho

Número do 
lote

Data de 
inspeção

Número de 
série

ID do 
relatório

V1.0 teste 1 2021-2-22 1 2
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Formato de ficheiro CSV
Nome da coluna Definição da data

Workflow Versão do fluxo de trabalho e nome do fluxo 
de trabalho

Número do lote Número do lote

Número de série Número de série

Attribute Name 1 Valor de atributo 1

Attribute Name N Valor do atributo N

Inspection result Resultado da inspeção: O valor é Aprovação 
ou Reprovação.

Operador Nome da conta do utilizador

Step No. Número do passo de inspeção

Step type Tipo de inspeção

Step title Título do passo de inspeção

Step result Resultado do passo de inspeção

Number of defects Os defeitos totais do passo

Details Informação de detalhes de dados de inspeção 
(formato json)

Images Imagem de inspeção, dependendo das definições 
do passo do fluxo de trabalho. Os ficheiros de 
imagem estão localizados na pasta ".data".

Por ex.

Ficheiro do relatório de inspeção: Inspection report_V1.0 testUI_5r_55r_86.
csv

Conteúdo do ficheiro:

"Workflow","Batch number","Serial number","Attribute1","Attribute2" , 
"Inspection result","Operator","Step No.","Step type","Step title","Step 
result","Number of defects","Details","Images"

"V1.0 Test 0301","20210301","20210301A2","Text","Text2","Pass","Admin
",1, 
Defect inspection,"defect",Pass,1,"Defect 1:Others ",1130133fc94066fb0cf
403f9a9a77300

,,,,,,,2,Measurement-Radius Tolerance range:0-10mm, 
"Radius",Pass,0,"Normal (1): Radius 1: 1.72 mm ",25c9ac1674d05e19d2d06
f7f41add105

,,,,,,,3,Overlay,"Overlay",Pass,,"",e4bb9f1a5876ca41910a6b82689a7cd0

Formato dos ficheiros:

Estrutura dos Dados (Continuação)
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Os ficheiros são guardados na seguinte pasta:

Os ficheiros de imagem estão guardados na pasta ".data":

Estrutura dos Dados (Continuação)
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Dados QC: Aceder aos dados de QC

Para informações na estrutura dos metadados, consulte o capítulo 
"Apêndice 5: Estrutura da Base de Dados" (página 240 e seguintes).

Relatório de inspeção e dados guardados em: 

"root of ssd"\Exalta\Inspection Report\V1.0 para CFR\BN211\2021-07-13  
com: 
V1.0 para CFR = Nome do fluxo de trabalho 
BN211 = Lote # 
2021-07-13 = Data

BA
A = Dados de medição
B = Metadados de imagem
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