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HxGN SMART Quality 
EEN REVOLUTIONAIR 
KWALITEITSDATABEHEER 
HxGN SMART Quality is een online softwareplatform voor resource management van kwaliteitsdata 

en metingen om kwaliteitsinspectie te voorzien van informatie-automatisering, waarmee fabrikanten 

volledige controle over hun machines en processen kunnen behouden en op een snelle, datagebaseerde 

manier kunnen produceren. Het platform, dat gebruikmaakt van de bewezen technologie in de ultra-

efficiënte auto-industrie, structureert de data op intelligente wijze om een dieper inzicht in de productie 

te creëren en versnelt het continue verbeteringsproces door het product te optimaliseren tijdens 

de levensduur.
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COLLECT AND STORE QUALITY DATA FROM 
ALMOST ANY SOURCE

ANALYSE, VISUALISE AND REPORT DATA IN A 
MANAGEABLE, USER-SPECIFIC FORMAT

MANAGE RESOURCES, IMPROVE WORKFLOWS 
AND ORGANISE OPERATIONAL TASKS

INLEIDING

• Open architectuur die aan individuele klantbehoeften voldoet

• Eenvoudige uitvoering van meetroutines, zodat gebruikers zich op andere 
taken kunnen richten

• Advanced Quality Data Exchange Format (AQDEF), universeel standaard 

bestandsformaat voor het homogeniseren van data

• Informatie over productkwaliteit in één oogopslag voor snel nakijken

• Gebruiksvriendelijke, interactieve 3D CAD-visualisatie ondersteunt data-

interpretatie, zodat gebruikers zich op resultaten kunnen richten

• Waardepatroon en statistische trendanalyse voor evaluatie- en 

procesoptimalisatie

HULPMIDDELEN VOOR RESOURCING
• Aanpasbare resource modellering om de organisatorische structuur te 

weerspiegelen

• Overzichtelijk dashboard voor machine-monitoring voor het optimaliseren van 
de toepassing van middelen

• Analysetools voor machinegebruik om de machinecapaciteit te maximaliseren

• Monitoring van de omgevingsomstandigheden in de werkplaats om de 

betrouwbaarheid van meetdata te garanderen

WORKFLOW AND TASK ORGANISATION
• Flexibele en aanpasbare workflows om aan specifieke klantenbehoeften 

te voldoen

• Standaard diverse geïntegreerde en direct inzetbare kwaliteitsgerelateerde 

workflows 

HXGN SMART QUALITY IN ÉÉN OOGOPSLAG:

• Webbrowserinterface voor bediening op afstand

• Toonaangevende Q-DAS statistische analysetools

• Open systeem ondersteunt connectiviteit met machines van verschillende 

fabrikanten en met enterprise-systemen

• Workflow- en documentbeheer met standaard dashboards

• Volledig schaalbare modulaire architectuur

• Verbindingen tussen meerdere fabrieken 

• Real-time monitoring van machines en omstandigheden

• Eén softwareprogramma om informatie te aggregeren en bedrijfsmiddelen 

te beheren 

KWALITEITSDATA VANUIT VRIJWEL IEDERE BRON 
VERZAMELEN EN OPSLAAN

ANALYSEREN, VISUALISEREN EN 
RAPPORTEREN VAN DATA IN EEN BEHEERBARE, 
GEBRUIKERSSPECIFIEKE INDELING

BEDRIJFSMIDDELEN BEHEREN, WORKFLOWS 
VERBETEREN EN OPERATIONELE TAKEN ORGANISEREN

http://hexagonMI.com
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DATABRONNEN INTEGREREN  
EN STAKEHOLDERS INFORMEREN

Ondernemingen registreren elke dag gigantische hoeveelheden data en slaan deze op. Deze data wordt 

vaak echter in verschillende bestandsformaten op verschillende systemen opgeslagen, waardoor het 

uiterst lastig wordt om correlaties vast te stellen en analyses uit te voeren.

De krachtige connectiviteitstools van HxGN SMART Quality, die connectiviteit tussen databronnen bieden 

om een beter inzicht in de verzamelde informatie te verkrijgen, verzamelen en structureren kwaliteits- en 

procesparameterdata vanuit verschillende bronnen in de fabriek, en zelfs binnen de toeleveringsketen. 

Het systeem maakt gebruik van het standaard bestandsformaat Advanced Quality Data Exchange Format 

(AQDEF) om data te homogeniseren en in één database te integreren.

DATA UIT EEN BREED SCALA AAN MEETSYSTEMEN INTEGREREN

• Data consolideren, structureren en opslaan in een 

centrale database vanuit een breed scala aan bronnen 

• Meetprogramma’s van verschillende metrologie-

softwarepakketten uitvoeren vanuit een standaard 

grafische gebruikersinterface

• Data handmatig invoeren of direct importeren uit 

meetapparatuur en sensoren 

• Werkstukken identificeren via RFID of barcodes en 

automatisch het bijbehorende programma opstarten

• De meetstatus, data en rapporten uploaden naar de 

server voor verspreiding onder stakeholders binnen de 

fabriek of onderneming

CAQ MES PLM CADERP SCM

CONNECTIVITEIT MET IT-SYSTEMEN

http://hexagonMI.com


CONNECTIVITEIT

INSPECT is een centrale tool voor het uitvoeren van 

inspectieroutines op meerdere systemen en maakt het 

operators gemakkelijker om metingen uit te voeren. INSPECT 

vereenvoudigt de standaard meettaken en biedt operators de 

mogelijkheid om, via één simpele grafische gebruikersinterface, 

routines voor verschillende meetmachines uit te voeren.

• Grote miniatuurafbeelding voor eenvoudige identificatie 

van routines

• Een selectie routinesets voor het uitvoeren van batches

• Rapporten met infographics in de vorm van ronde 

staafgrafieken

• Volledige lijst met rapporten voor elke uitvoering

INSPECT: NETWERK-SOFTWARETOOLS VOOR 
BETERE UITVOERING

HxGN SMART Quality: 
Connectiviteit

• Modulaire en open architectuur 
Kan eenvoudig worden 

aangepast aan de 

klantenbehoeften en naadloos 

worden geïntegreerd in IT-

infrastructuren

• Eenvoudige en handige 
uitvoering 
Kan eenvoudig worden 

aangepast aan de 

klantenbehoeften en naadloos 

worden geïntegreerd in IT-

infrastructuren

• AQDEF-dataformaat 
Standaard dataformaat 

maakt het uitwisselen van 

kwaliteitsinformatie mogelijk

Klik om te meten

Bekijk de vooruitgang  Ontvang een eenvoudig overzicht van de vooruitgang



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com6

UITGEBREIDE KWALITEITSANALYSE   
VOLGENS NORMEN

De statistische analysefuncties van HxGN Smart Quality, aangedreven door de toolset Q-DAS kwaliteitsbeheer statistische 

procescontrole, bieden fabrikanten een breed scala aan mogelijkheden door trends binnen de productie en aandachtspunten 

aan te kaarten voordat ze een probleem worden. Deze functies, die geavanceerde statistische tools, databeheer en 

analyse van gestructureerde kwaliteitsdata omvatten, zorgen dat de normen van internationale, regionale en bedrijfs-

kwaliteitssystemen worden nageleefd en staan garant voor traceerbaarheid en naleving van de risicobeheerprocedures.

In de geïntegreerde qs-STAT-software, die beschikbaar is 

op het tabblad qs-STAT, biedt HxGN SMART Quality een tool 

voor het testen en doorlopend verbeteren van industriële 

productieprocessen. Het biedt uitgebreide kwaliteitsanalyse 

conform internationale normen en bedrijfsrichtlijnen.

QS-STAT: ANALYSES VAN MACHINE- EN PROCESCAPACITEIT UITVOEREN EN 
KWALITEITSINSPECTIEKAARTEN OPSTELLEN

PRODUCTVIEW: GRAFISCHE COMPONENTANALYSE MET EEN KRACHTIGE 
CAD-ENGINE
ProductView maakt de analyse van kwaliteitsdata via 

een interactief 3D CAD-model mogelijk. Via het tabblad 

Product van HxGN SMART Quality kunnen gebruikers zeer 

snel de gehele boomstructuur van de producten bekijken, 

inclusief revisies voor CAD-modellen, inspectieplannen en 

meetroutines. Data van witlicht-kleurenkaarten kunnen ook 

worden geanalyseerd in de ‘Kleurenkaart-video van de dag’.

• Overzichtelijk dashboard op basis van geavanceerde 

statistische tools

• Snelle CAD-engine met hoge resolutie voor grafische 

componentanalyse

•  Analysestatistieken van elke onderdeel met Q-DAS 

rapporten gekoppeld aan componentkenmerken uit het 

inspectieplan 

Tabblad Product van HxGN SMART Quality

Tabblad qs-STAT van 
HxGN SMART Quality

http://hexagonMI.com


STATISTIEKEN

GEAVANCEERDE Q-DAS 
STATISTISCHE TOOLS
HxGN Smart Quality deelt hetzelfde dataformaat en een 

gemeenschappelijke database met Q-DAS software. Hierdoor 

is deze compatibel met het volledige productassortiment. 

Statistische Q-DAS software biedt een breed scala aan 

uitgebreide oplossingen voor elke statistische taak. Of 

de focus nu ligt bij de meetsysteemanalyse (MSA), bij de 

statistische procescontrole (SPC) of evaluatie op lange termijn: 

Q-DAS softwareproducten zijn optioneel verkrijgbaar om de 

functionaliteit van HxGN SMART Quality aan te vullen.  

Klanten die gebruikmaken van de huidige Q-DAS installaties 

kunnen ook profiteren van HxGN SMART Quality en een beter 

inzicht krijgen op basis van de huidige kwaliteitsdata. HxGN 

SMART Quality is volledig compatibel en kan naadloos worden 

geïntegreerd, ongeacht welke Q-DAS software wordt gebruikt.

• Webgebaseerde oplossing beschikbaar voor verschillende 

Q-DAS producten

• Ondersteuning van de gebruiker tijdens meettaken

• Integratie van de interfaces van meer dan 150 mobiele 

meetinstrumenten

•  Automatisch opstellen van analyserapporten en 

verspreiding via e-mail of afdruk

HxGN SMART Quality: Statistieken

• Door CAD-gestuurde grafische componentanalyse 
Toont in één oogopslag alle informatie over 

productkwaliteit 

• Interactief 3D CAD-model, inclusief meetpunten en 
resultaatindicatie 
Biedt gebruikers de mogelijkheid om trends te 

ontdekken door middel van waardepatronen of om 

relevante Q-DAS statistieken te bekijken

• Volledig compatibel met Q-DAS 
Biedt geavanceerde SPC-mogelijkheden die 

wereldwijd zijn bewezen voor industriële productie

Ontwerpontwikkeling

NORMEN EN 
RICHTLIJNEN

Mogelijkheden 
voor het 

meetproces

Machinegoedkeuring

Statistische 
procescontrole

Procesmogelijkheden

Real-time 
betrouwbaarheid

Procesoptimalisatie

Statistische procesbesturing: O-QIS

• SPC

• Meetapparatuur aansluiten

• Alarmen

• Grafieken voor 
kwaliteitscontrole

• Visualisatie van data

Procesoptimalisatie: destra/vidara

• Experimenten opzetten

• Regressie-analyse 

• Six Sigma-projecten

• ANOVA

Meetproces capaciteiten: solara.MP

• Meetsysteem capaciteiten

• Meetonnauwkeurigheid

• Cg. Cgk %GRR

• VDA 5

• Integrale richtlijnen

Machine acceptatie en proceskwalificatie: 
qs-STAT

• Machineprestaties

• Procesmogelijkheden

• Distributies

• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk

• Integrale richtlijnen
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MIDDELEN PROACTIEF BEHEREN  
EN OPTIMALISEREN
De resource management-functies in HxGN SMART Quality bieden inzicht in de machine-, apparatuur-, 

omgevings- en personeelsstatus en levert krachtige tools voor planning en procesontwikkeling. Ze 

realiseren bovendien een efficiënter beheer van meet-, test- en assemblagesystemen, apparaten en 

productieapparatuur, standaardworkflows en meettaken.

PLANTVIEW: UITGEBREID OVERZICHT VAN DE STATUS VAN 
MEETMIDDELEN
De PlantView-module van HxGN SMART Quality beschikt over vier overzichtelijke displays om de 

prestaties en het gebruik van apparatuur in een of meerdere fabrieken te monitoren.

In het tabblad Dashboard wordt alle 

informatie over machinegebruik 

geaggregeerd weergegeven op een 

enkel scherm. Het hoofdgedeelte 

weerspiegelt de real-time status van 

alle aangesloten machines, maar biedt 

daarnaast aanvullende informatie om 

de besluitvorming te ondersteunen en 

acties vast te stellen.

• Productiviteitsoverzicht: Toont 

relevante prestatieresultaten, van 

gebruik tot kostenraming

• Overzicht machinestatus: Maakt 

volledige bediening van alle 

aangesloten machines mogelijk en 

versnelt corrigerende maatregelen 

• Nieuwste 10 rapporten: Geeft 

directe toegang tot de laatste 

meetresultaten

Tabblad Dashboard: Uitgebreide informatie bekijken op alle apparaten

http://hexagonMI.com
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RESOURCE MANAGEMENT

Het fabrieksscherm biedt een overzicht van alle fabrieken 

die zijn toegewezen aan de respectieve gebruikersaccount. 

Gebruikers kunnen meerdere niveaus van de organisatie en 

afdelingen modelleren via de open structuurcapaciteiten. 

Fabrieksscherm: Werkzaamheden voor de 
huidige fabrieken beheren en structureren

Het dashboard Alle fabrieken biedt een vooraf ingesteld 

overzicht van belangrijke hoofdindicatoren voor alle 

fabrieken binnen de HxGN SMART Quality-installatie.

• Kwaliteit van alle metingen

• Apparaatprestaties van alle metingen

• Operatorprestaties

• Status van alle machines in de respectievelijke fabriek en 

de kwaliteit van alle metingen die daar plaatsvinden

Dashboard Alle fabrieken: 
Vergelijkingsdata voor alle fabrieken 
consolideren

• De prestaties van de coördinatenmeetmachine (CMM) 

analyseren

• Gebruik de analysetools om de utilisatie te optimaliseren

• Resultaten exporteren of afdrukken voor verdere referentie

• Rapporten van omgevingsbewakingssystemen openen

Tabblad Rapport: Meer inzicht in de 
machineprestaties verkrijgen

http://hexagonMI.com
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WIJZIGING VAN HET DESIGN

De Design Engineer voltooit een 
wijziging van het design van een 
component 

BEWEZEN PROGRAMMA

Het bewezen programma is nu 
beschikbaar op normale snelheid als 
onderdeel van de productie

PROGRAMMATESTS

Het programma wordt getest op een 
component en werkt daarbij op 50% 
van de normale snelheid

ACTIVERING SUPERVISOR

De Quality Team Leader ziet dat 
de programmawijziging wordt 
gemarkeerd en kan deze goedkeuren, 
beoordelen en uitgeven

NIEUWE ROUTINE

De Quality Engineer creëert 
een nieuwe versie van het 
componentenprogramma op basis van 
de meest recente CAD-data

ACTIVERING HXGN SMART QUALITY

De Quality Engineer, verantwoordelijk 
is voor het meetprogramma, ontvangt 
een melding

WORKFLOWVIEW: WERKPROCESSEN EN 
OPERATIONELE TAKEN SYNCHRONISEREN
De workflowmodule stelt gebruikers in staat om werkprocessen en operationele 

taken binnen de fabriek te verbeteren en organiseren.

Het maakt niet uit of de inspectieplannen en -routines veelvoorkomend of complex 

zijn: de WorkflowView biedt een aantal relevante, vooraf ingestelde workflows 

voor de metrologie-sector en biedt eveneens de mogelijkheid om aangepaste 

workflows te creëren. Door middel van een overzicht van alle workflows, waaronder 

een statusindicator, kunnen gebruikers de operationele procedures binnen een 

fabriek visualiseren en beheren. Workflows die zijn toegewezen aan individuele 

gebruikers worden opvallend weergegeven in het scherm Mijn taken wanneer 

een gebruiker inlogt. Hiermee wordt de zekerheid geboden dat de opgestelde 

opleverdata worden nageleefd. Met de workflowfunctie kunnen gebruikers de 

onzekerheid van taakbeheer elimineren en voortdurend individuele processen en 

fabrieksbeheer in zijn geheel verbeteren.

• Alle open workflows en de bijbehorende status op één dashboard

• Mogelijkheid tot het aanmaken van gebruikersspecifieke en aangepaste 

workflows

• Automatische en gebruikersspecifieke meldingen van openstaande 

workflowtaken

• Directe verbinding met INSPECT 

http://hexagonMI.com


Verbeterde meetstatistieken via bijbehorende 
operationele data

• Kan worden aangesloten op externe apparaten om data 

van omgevingsparameters te verzamelen

• Elk PULSE-apparaat kan gebruikmaken van maximaal 

zes sensoren om omstandigheden als temperatuur, 

vochtigheid, licht en machinebotsingen te bewaken

• Betere zichtbaarheid van middelen om stilstandtijd 

tijdens gebruik te voorkomen

• Omgevingsomstandigheden zijn beschikbaar voor 

statistische Q-DAS analyse 

Tabblad PULSE: Omgevingsomstandigheden van 
CMM’s monitoren via het dashboard

ENVIRONMENTVIEW: OP AFSTAND MONITOREN VAN DE 
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN VAN DE MACHINE 

De optionele EnvironmentView 

maakt het mogelijk om de 

omgevingsomstandigheden te 

monitoren via een real-time online 

dashboard. Deze functie kan worden 

geopend via het tabblad PULSE en 

maakt gebruik van een netwerk van 

omgevings- en componentsensoren 

en de PULSE-hub van Hexagon om 

een overzicht van de omstandigheden 

te bieden. Vervolgens alarmeert deze 

functie personeelsleden via sms en 

e-mail wanneer bedrijfsparameters 

worden overschreden.

RESOURCE MANAGEMENT

HxGN SMART Quality: 
Resource Management

• Gedetailleerd overzicht van elke 

machine 

Biedt uitgebreide informatie over 

apparatuur, zodat gebruikers 

volledige controle over middelen 

hebben

• Geïntegreerd workflow- en 

taakbeheer 

Maakt het automatiseren van 

werkprocessen mogelijk voor 

grotere efficiëntie

• Open structureringscapaciteit om 

elke onderneming te weerspiegelen 

Geeft gebruikers de mogelijkheid 

om de algehele prestaties van alle 

apparaten en fabrieken in hun 

installatie te controleren



Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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