
Rx-Universe
SISTEMA MODULAR PARA GERENCIAMENTO DE 
LABORATÓRIOS DISTRIBUIDO POR OMICS

Soluções na produção óptica.



Rx-Universe

BASEADO EM WINDOWS™

RX-Device e RX-Edge administram e transmitem dados para as máquinas de surfaçagem e aca-
bamento.

e rentabilidade a processos de laboratórios 

samento para a produção completa de lentes 

bem como gerenciar e comunicar dados para 

sui um abrangente banco de dados de lentes 

Disponível em quatro pacotes 

e dez módulos

Universe atende desde pequenos laboratórios 
produzindo 20 serviços por dia até grandes 
laboratórios produzindo mais de 5000 serviços 



Tela principal atendimento ao cliente Tela de entrada manual de pedidos - Inglês

Rx-Order  
Gerencia a entrada de pedidos e as informações de processa-
mento de pedidos

Controle total dos parâmetros para a seleção de blocos 

Busca rápida de serviços em andamento ou concluídos com 

Permite conexão e comunicação contínuas com dispositivos de 
terceiros

produção óptica padrão que possuem a capacidade de se 

MÓDULOS BÁSICOS



Tela de visualização de lente Tela de configurações da armação

Permite conexão e comunicação contínuas com facetadoras

Rx-Performer 
Mecanismo de cálculo para lentes Rx

Cálculos RX precisos para processo convencional em todos 

Processa serviços digitais e convencionais nas mesmas 

Integração com diversas calculadoras digitais externas 

Rx-Connect 
Permite que o Rx-Universe receba pedidos de software de 
terceiros. Processador de pedidos eletrônicos de entrada e 
laboratório para laboratório*. O sistema Rx-Universe Basic é 
capaz de exportar dados através desta interface (transferência 
de laboratório para laboratório)

EXTENDED MODULES

Rx-Report 

 – Controle do inventário

trabalho
Rx-Site 

suporte em vários idiomas**



Para as polidoras DLP é necessário o DLP-Server

Entrada do pedido Cálculo Interface Máquina

Banco de 
dados

Gerador

Gravação

Polidora*

Facetadora

Blocadora

Rx-DeviceRx-Performer

Rx-Edge

Rx-Order

Armazenamento de dados

*Necessário para Toro-FLEX, Duo-FLEX e Multi-FLEX

Módulos
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Subject to technical changes

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Requisitos do sistema:
Todas as redes devem ter 
um servidor central 32/64 
bits com sistema operacional 
Windows 2000/2003/2008 
baseado em topologia estrela 

lizando rede com tecnologia 

Windows 2000/2003/2008 

4GB RAM mínimo
100 GB de espaço livre no 
disco rígido

core recomendado

Portas aberta no roteador 

Windows 8 (sem suporte 

dows 10
2GB RAM mínimo

Impressora:

Cada Estação de Trabalho 
tem de ter acesso a várias 

placa

Windows incluindo marcas 

O Rx-Universe gerencia o processamento de informações para produção completa 
de lentes Rx
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