
Tổng quan phần mềm Rhythm:  
 Rhythm cung cấp chức năng quản lý dữ liệu và hỗ trợ tạo 

báo cáo nhanh. Giúp cải thiện năng suất làm việc bằng 

cách cung cấp giải pháp chia sẻ mọi dữ liệu. 

 Các ưu điểm khi sử dụng phần mềm Rhythm:

 Tạo báo cáo nhanh chóng dễ dàng

 Chuẩn hóa dữ liệu báo cáo hỗ trợ cho việc ra các quyết 

định.

 Sử dụng dữ liệu kiểm tra thông minh hơn

  Đồng bộ dữ liệu và hình ảnh một cách chính xác giữa các 

thành phần đang được kiểm tra

 Quản lý và đồng bộ dữ liệu đồng thời cho nhiều kỹ thuật 

NDT (VT, RT, RVI, CT, CR, DR)

Rhythm Enterprise Web 

 Cung cấp giải pháp truy xuất xử lý các dữ liệu, 

hình ảnh kiểm tra NDT trên máy chủ Rhythm theo 

định dạng DICONDE thông qua trình duyệt web.

Rhythm Viewer- Local Archive 

Cung cấp khả năng để xem, đảo hình, phóng to, 

đo khoảng cách và góc độ, cho phép xoay, xuất 

hình ảnh dưới dạng JPEG hoặc TIFFs

• Tạo kho lưu trữ thông tin , tạo cấu trúc báo cáo 

• DICOM / DICONDE cho phép truy xuất và lấy 

dữ liệu từ nhanh với phương thức đánh dấu chỉ 

mục

• Cho phép tạo bản sao các thông tin nghiên cứu 

trong một phương tiện lưu theo định dạng 

DICOM, DICONDE 

• Cho phép  lựa chọn hoặc "đánh dấu” để lưu trữ

Rhythm Review (Quality Control)

Quality Control cung cấp giải pháp kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong sau khi xử lý gửi nhận thông tin hoặc lưu trữ lâu dài. Khi thông 

tin được gửi nhận Quality Control có nhiệm vụ kiểm tra các dữ liệu xem đã đúng cấu trúc hay chưa. Khi cấu trúc dữ liệu không đúng chuẩn 

Quality Control sẽ cho phép chỉnh lại thông tin cho đúng theo chuẩn định dạng.

Rhythm - Multi-Monitor - Mixed Monitor

 Rhythm Multi-Monitor/Mixed Monitor module cho phép chạy trên nhiều màn hình, tăng khoảng không gian để hiển thị thông tin. 

 Ngoài ra ta cũng có thể cấu hình để chạy trên các loại màn hình khác nhau, thay đổi về độ sâu màu (màu sắc và đơn sắc) và độ phân giải màn 

hình.

Rhythm Archive

 Rhythm Archive cung cấp giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu.

 Cho phép truy xuất nhanh chóng dễ dàng và chính xác với khối lượng lớn thông tin lên đến trên 300.000.000 dữ liệu hình ảnh. 

 Dữ liệu có thể được lưu trữ ở trung tâm máy chủ với file lưu trữ được định dạng theo chuẩn công nghiệp DICONDE

 Các máy trạm Rhythm được kết nối từ xa qua mạng Lan có thể truy xuất, xem lại các thông tin dữ liệu từ kho lưu trữ bằng các kỹ thuật nén dữ 

liệu khác nhau để làm giảm kích thước truyền tải dữ liệu, giúp cho việc truy xuất dữ liệu được thực hiện một cách nhanh chóng mà vẫn không làm 

giảm đi chất lượng hình ảnh được truyền tải.

Reporting Module 

Cho phép tạo báo cáo thời gian thực tại thời điểm kiểm tra trên trang web để kiểm tra trước định dạng báo cáo.

• Các mẫu báo cáo được tạo trên nền Word

• Cho phép tạo nhãn, lập báo cáo hồ sơ theo định dạng đã tạo trước giúp việc lập báo cáo dễ dàng nhanh chóng.

• Tự động đưa hình ảnh và dữ liệu vào báo cáo.

QUẢN LÝ TOÀN DIỆN VỚI PHẦN MỀM RHYTHM

7www.ndt-vn.com

Rhythm DICOM module 

Cung cấp giải pháp linh hoạt cho việc in hình ảnh từ bên trong mạng hình ảnh kỹ thuật số. 

- Rhythm DICOM module hỗ trợ máy in 3.0 DICOM và có thể in trên máy chủ với máy in bất kỳ sử dụng trình điều khiển theo tiêu chuẩn trên nền 

Windows. 

- Hỗ trợ in đơn sắc và in màu. 

- Rhythm DICOM module cũng hợ trợ kết nối với nhiều máy in.



CÁC PHẦN MỀM SIÊU ÂM ( SỬ DỤNG VỚI THIẾT BỊ SIÊU ÂM, ĐỘ DÀY, ĐỘ CỨNG)

UltraDOC

Phần mềm quản lý và phân 

tích dữ liệu cho thiết bị siêu 

âm

UltraPIPE

Phần mềm quản lý và phân 

tích dữ liệu cho thiết bị kiểm 

tra ống

UltraLOG/UltraLOG 3

Phần mềm đánh giá mối 

hàn điểm áp lực

UltraHARD

Phần mềm quản lý và phân 

tích dữ liệu cho thiết bị kiểm 

tra độ cứng

UltraWELD

Phần mềm quản lý và phân 

tích dữ liệu cho mối hàn 

laser trong ngành công 

nghiệp ô tô

UltraMATE

Phần mềm quản lý và 

phân tích dữ liệu cho thiết 

bị đo chiều dày

UltraWORKS

Phần mềm cho thiết bị 

siêu Âm USLT 2000

Database MANAGER

Phần mềm quản lý dữ 

liệu cho việc đánh giá và 

quản lý dữ liệu cho hệ 

thống kiểm tra mối hàn 

áp lực

UltraDAT

Phần mềm quản lý và 

phân tích dữ liệu cho thiết 

bị kiểm tra độ cứng cho 

model MIC 20 và TIV

Modul EHT-USLT 2000

Phần mềm phân tích và 

đo độ xâm nhập liên kết 

hàn

Module  RTM-USLT 

2000

Phần mềm đo độ dày 

chính xác đối với các tấm 

mỏng hay lớp mạ mỏng

Dải đo: 0.15 mm đến 1.5 

mm với độ chính xác ± 5 

μm.

Modul FFT (USLT)

Phần mềm phân tích đặc 

tính phản xạ của vật liệu
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