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Eksistējošu kalibrējumu korekciju izcenojumi - piedāvājums

Šis dokuments attiecas uz Foss Analytical A/S mērinstrumentu kalibrējumu korekcijām 
atbilstoši references metodēm.

Piedāvājums  attiecas  uz  situācijām,  kad  Foss  Analytical  A/S  vai  kādas  trešās  puses 
piedāvātais  kalibrējums  (matemātiskais  modelis)  ir  derīgs  konkrētam  produktam,  bet  tam  ir 
nepieciešamas  vai  nu  bāzes  (bias)  nobīdes  korekcijas,  vai  arī  stāvuma/bāzes  (slope/intercept) 
korekcijas.

Šis dokuments neattiecas uz jaunu kalibrējumu (modeļu) izstrādi. 
Šis dokuments neapskata references datu iegūšanas kārtību un izcenojumus.

1.gadījums – Vienkārša korekcija.
Jums  jau  ir  kalibrējums,  kas  Jūs  daļēji  apmierina,  vai  izskatās,  ka  varētu  apmierināt  pēc  tā 
korekcijas.  Šajā  gadījumā  ir  vienkārši  vajadzīga  tabula  –  instrumenta  rādījumi  pret  references 
datiem. Pēc šiem datiem SIA “EIRA” izdarīs aprēķinus un veiks nepieciešamās korekcijas Jūsu 
instrumentam.

Cenu piedāvājums 2009.gadam ir šāds:
15 Ls + PVN par 1 parametru
Cena nav atkarīga no Jūsu iesniegtā datu daudzuma.
Cenā ietilpst arī īss datu apstrādes kopsavilkums, kurā redzami galvenie statistiskie rādītāji.

Piemērs. Jums ir kalibrējums ar 4 parametriem. Jūs domājat, ka vajadzētu mazliet precizēt 
mitrumu, tāpēc tam sagatavojāt 6 paraugus, nedaudz vairāk Jums interesē proteīns, tāpēc 
tam sagatavojāt 11 paraugus, bet visvairāk Jums interesē tauki, tāpēc tur sagatavojāt 20  
paraugus. Ciete Jums ir tikai orientējošs rādītājs, tāpēc to nolēmāt nekoriģēt. Tad kopumā 
šis korekcijas izmaksās 15+15+15, tātad 45Ls+PVN.

2.gadījums – Kombinēta korekcija.
Gadu gaitā ir pierādījies, ka Infratec tipa instrumentiem ir ļoti laba stabilitāte. Ja instruments reiz ir 
noregulēts, tas rādīs tāpat arī pēc gada un vēl ilgāka laika posma. Neprecīzi mērījumi parādās nevis 
tāpēc, ka instruments izregulējies, bet gan tāpēc, ka ir mainījušās analizējamā produkta īpašības.  

Piemēram, pirms gada ražojāt produktu, kas vidēji  satur 6% tauku. Tagad paplašinājāt  
sortimentu un ražojat to pašu produktu arī ar 12% tauku saturu. Tad vajadzētu papildināt 
kalibrēšanas datus, lai nodrošinātu labu precizitāti arī pie 12% tauku satura.

Lai  nodrošinātu  optimālas  korekcijas  šādiem gadījumiem,  ir  nepieciešama  veco  un  jauno  datu 
apvienošana. Nebūs pareizi, ja izmantosim tikai jaunos datus. Tādā veidā varam sabojāt instrumenta 
rādījumus citā diapazona daļā. Minētajā piemērā – ja pieregulēsim instrumenta rādījumus pie 12% 
tauku, aizmirstot par “zemo” galu, var izrādīties, ka pie 6% tauku vairs nebūs tā precizitāte, kas 
iepriekš.
Tāpēc  SIA “EIRA”  piedāvā  uzglabāt  visus  Jūsu  instrumenta  kalibrēšanas  datus,  lai  vajadzības 
gadījumā tos varētu kombinēt ar jauniem datiem. Pati uzglabāšana Jums nemaksās neko, mazliet 
augstākas būs tikai kombinētās kalibrēšanas cenas.



Cenu piedāvājums 2009.gadam ir šāds:
20 Ls + PVN par 1 parametru
Cena nav atkarīga no Jūsu iesniegto kārtējo datu daudzuma.
Cena nav atkarīga no iepriekšējo datu daudzuma.
Cenā ietilpst arī īss datu apstrādes kopsavilkums, kurā redzami galvenie statistiskie rādītāji.

3.gadījums – Optimālā modeļa piemeklēšana.
Jums ir produkts, par kuru nav īsti zināms, kurš no gatavajiem modeļiem tam varētu derēt. Pirmajā 
brīdī  varētu  likties,  ka  vienkāršākais  veids  to  noskaidrot,  ir  testēt  Jūsu  paraugus  uz  visiem 
pieejamiem modeļiem pēc kārtas. Taču šāda testēšana var izrādīties diezgan laikietilpīga. Bez tam, 
lai  gūtu pareizu priekšstatu par  katra  modeļa un katra  parametra  precizitāti,  vēl  būtu jāveic  arī 
korekcijas, kas aprakstītas 1.gadījumā.

SIA “EIRA”  piedāvā  citu  ceļu.  Tam būs  vajadzīgi  kādi  20  Jūsu  produkta  paraugi  (vienkāršos 
gadījumos vismaz 10)  ar  zināmiem references  analīžu rezultātiem.  Ja  Jums nav savas  ķīmiskās 
laboratorijas, varat izmantot arī SIA “Eira Lab” pakalpojumus. Otrā solī šiem paraugiem iegūsim 
spektra  datus  ar  IS  spektra  analizatora  palīdzību.  Trešajā  solī  ar  programmatūras  palīdzību 
modelēsim analizatora uzvedību ar dažādiem gataviem modeļiem. Tad veicam galīgo novērtējumu 
un izvēlamies optimālo modeli.

Cenu piedāvājums 2009.gadam ir šāds:
12 Ls + PVN par katru parametru katrā modelētajā gadījumā.
Cena nav atkarīga no Jūsu iesniegtā datu daudzuma.
Cenā ietilpst arī īss datu apstrādes kopsavilkums, kurā redzami galvenie statistiskie rādītāji 
katram modelētajam gadījumam.

Piemērs. Jūsu uzņēmums sāk ražot miltus pēc jaunas receptūras. Sastāvā ir daļa rudzu, daļa  
kviešu  miltu,  tāpēc  nav  īsti  zināms,  kurš  no  gatavajiem  kalibrējumiem  dos  optimālos  
rezultātus. Mūsu rīcībā ir Foss Analytical A/S rudzu un kviešu miltu kalibrējumi un vēl  
kādas  citas  firmas  radītie   rudzu  un  kviešu  miltu  kalibrējumi,  tātad  kopā  četri.  Mums  
interesē  3  parametri  –  mitrums,  proteīns  un  pelnainība.  Tātad  kopumā ir  jāizvērtē  12  
gadījumi. Naudas izteiksmē tas būs 144 Ls + PVN.

Pamatā datu apmaiņa notiek elektroniski. References rezultātus SIA “EIRA” saņem pa e-
pastu vai faksu, spektra datus caur attālinātu pieslēgumu klienta instrumentam. Izmaiņas klienta 
instrumentā  arī  tiek  veiktas  caur  attālinātu  pieslēgumu.  Tāpēc  cenu  piedāvājumā nav paredzēti 
transporta un citi ar izbraukumu pie klienta un komunikācijām saistīti izdevumi. Ja tādi rodas, par 
tiem jāvienojas atsevišķi.

SIA “EIRA” patur tiesības saglabāt savā datubāzē un izmantot turpmākajās izstrādēs darba 
procesā iegūtos spektra/references datus,  tai  pašā laikā respektējot  klienta  datus,  kas varētu būt 
traktēti kā komercnoslēpums. Klients iegūto kalibrējumu drīkst izmantot tikai savā uzņēmumā. 
Klientam nav tiesības šo kalibrējumu nodot lietošanā vai pārdot trešajai personai bez iepriekšējas 
vienošanās ar SIA “EIRA”.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
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