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HxGN SMART Quality
NOVÁ DEFINICE ŘÍZENÍ ÚDAJŮ O KVALITĚ
HxGN SMART Quality je online softwarová platforma pro řízení údajů o kvalitě a prostředků pro 

měření, která integruje automatizaci informací do řízení kvality, čímž umožňuje výrobcům získat plnou 

kontrolu nad jejich stroji a procesy a dosáhnout chytré výroby založené na datech. Pomocí technologie 

vyzkoušené v automobilovém průmyslu, kde se klade důraz na mimořádnou účinnost, platforma 

inteligentně strukturuje data, aby poskytla podrobný pohled na výrobu a pomohla zrychlit nepřetržitý 

proces zlepšování zajištěním optimalizace během celého životního cyklu produktu.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Ř
ÍZE

N
Í P

R
O

STŘEDKŮ STATIS
TI

K
A

WORKFLOW

MANAGEMENT



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 3

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

ÚVOD

• Otevřená architektura, která vyhovuje individuálním potřebám zákazníků

• Snadné spouštění měřicích programů umožňuje uživatelům soustředit se na 

jiné úkoly

• Celosvětový standard formát souboru AQDEF (Advanced Quality Data Exchange 

Format) umožňuje homogenizaci dat

• Přehledné informace o kvalitě produktu pro rychlou referenci

• Snadno použitelná, interaktivní 3D CAD vizualizace podporuje interpretaci dat, 

aby se uživatelé mohli soustředit na výsledky

• Hodnoty vzorků a statistická analýza trendů pro vyhodnocení 

a optimalizaci procesů

NÁSTROJE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ

• Adaptabilní modelování zdrojů odrážející strukturu organizace

• Informační panel pro přehledné monitorování zdrojů sloužící k optimalizaci 
využití prostředků

• Nástroje pro analýzu využití strojů napomáhající maximalizaci kapacity strojů

• Monitorování okolního prostředí v dílně pro zajištění spolehlivosti 

naměřených dat

ORGANIZACE PRACOVNÍCH POSTUPŮ A ÚKOLŮ

• Flexibilní a přizpůsobitelné pracovní postupy vyhovující specifickým 
potřebám zákazníka

• Řada pracovních postupů souvisejících s kvalitou jako standard 
k okamžitému použití

HXGN SMART QUALITY V KOSTCE:

• Rozhraní webového prohlížeče umožňující vzdálený přístup

• Nástroje pro statistickou analýzu Q-DAS světové třídy

• Otevřený systém umožňující připojení ke strojům od mnoha různých výrobců 

a k řadě podnikových systémů

• Správa pracovních postupů a dokumentů pomocí standardních informačních 

panelů

• Plně škálovatelná, modulární architektura

• Různá připojení k systémům v továrně 

• Monitorování strojů a okolního prostředí v reálném čase

• Jeden software pro agregaci informací a řízení zdrojů 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ O KVALITĚ 
TÉMĚŘ Z LIBOVOLNÉHO ZDROJE

ANALÝZA, VIZUALIZACE A SESTAVY DAT 
V UŽIVATELEM SPECIFIKOVANÉM FORMÁTU 
VHODNÉM PRO SPRÁVU

SPRÁVA PROSTŘEDKŮ, ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ A ORGANIZACE PROVOZNÍCH ÚKOLŮ

http://hexagonMI.com
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INTEGRACE ZDROJŮ DAT  
A INFORMACE PRO PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Firmy každý den pořizují a ukládají velké objemy dat. Tato data jsou však často uložena v různých formátech 

souborů v různých systémech, takže smysluplná korelace a analýza je mimořádně obtížná.

Výkonná sada nástrojů pro připojení HxGN SMART Quality, která poskytuje propojení různých zdrojů dat 

umožňující vyšší využitelnost shromážděných informací, shromažďuje a strukturuje data parametrů kvality 

a procesů z různých zdrojů v továrně a dokonce i v dodavatelském řetězci. Pomocí standardního formátu 

souboru AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format) systém homogenizuje a integruje data do 

jedné databáze.

INTEGRACE DAT Z MNOHA DRUHŮ MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ

• Konsolidace, strukturace a ukládání dat z celé řady 

zdrojů do centrální databáze

• Spouštění měřicích programů z různých balíčků 

metrologického softwaru z prostředí standardního 

grafického uživatelského rozhraní

• Ruční zadávání dat nebo jejich import přímo z měřicího 

vybavení a senzorů 

• Identifikace měřených dílů prostřednictvím RFID 

nebo čárového kódu a automatické spuštění 

odpovídajícího programu

• Ukládání stavu, dat a sestav měření na server 

sloužící k distribuci příslušným uživatelům v továrně 

nebo organizaci

CAQ MES PLM CADERP SCM

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K IT SYSTÉMŮM

http://hexagonMI.com


MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

INSPECT je centrální nástroj, který umožňuje spouštění 

kontrolních programů z různých systémů a usnadňuje 

operátorům měření. Prostřednictvím jednoduchého grafického 

uživatelského rozhraní INSPECT zjednodušuje běžné úlohy 

měření a umožňuje operátorům spouštět programy pro několik 

různých měřicích strojů.

• Velké dlaždice s grafikou  usnadňující identifikaci 

programu

• Výběr sad programů pro dávkové spouštění

• Infografika v podobě kruhového sloupcového grafu

• Kompletní seznam sestav pro jednotlivá spuštění

INSPECT: PŘIPOJENÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 
UMOŽŇUJÍCÍ LEPŠÍ SPOUŠTĚNÍ

HxGN SMART Quality: 
Možnosti připojení

• Modulární a otevřená 
architektura 
Plná škálovatelnost 

podle potřeb zákazníka 

a bezproblémová integrace 

do infrastruktur IT

• Snadné a pohodlné spouštění 
Snižuje nároky na školení 

a umožňuje operátorům 

soustředit se na jejich 

primární úkoly.

• Formát dat AQDEF 

Standardní formát dat 

umožňuje výměnu informací 

o kvalitě.

Klepnutím změříte

Zobrazení průběhu  Jednoduchý souhrn průběhu
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SOFISTIKOVANÁ ANALÝZA KVALITY  
PODLE NOREM

Funkce statistické analýzy HxGN SMART Quality, které využívají sadu nástrojů pro řízení kvality a statistické řízení 

procesů od Q-DAS, odhalují výrobcům trendy ve výrobě a zvýrazňují oblasti s potenciálem zlepšení dříve, než se mohou 

stát problematickými. Tyto funkce, nabízející pokročilé statistické nástroje, řízení dat a analýzu strukturovaných údajů 

o kvalitě, zajišťují kompatibilitu s mezinárodními, regionálními a podnikovými standardy systému kvality, a také kontrolu 

sledovatelnosti a dodržování postupů řízení rizika.

V podobě integrovaného softwaru qs-STAT, dostupného 

prostřednictvím karty qs-STAT, poskytuje software HxGN 

SMART Quality nástroj pro hodnocení a nepřetržité 

zdokonalování procesů v průmyslové výrobě. Poskytuje 

sofistikovanou analýzu kvality v souladu s mezinárodními 

standardy, normami a firemními směrnicemi.

QS-STAT: PROVÁDĚNÍ ANALÝZ MOŽNOSTÍ STROJE A PROCESU A GENEROVÁNÍ 
GRAFŮ KONTROLY KVALITY

PRODUCTVIEW: GRAFICKÁ ANALÝZA DÍLU S VÝKONNÝM CAD MODULEM

ProductView umožňuje analýzu údajů o kvalitě v 

interaktivním 3D CAD modelu. Prostřednictvím karty Product 

softwaru HxGN SMART Quality mohou uživatelé rychle 

zobrazit celý strom produktu včetně revizí pro CAD modely, 

plánů kontroly a měřicích programů. Bíle vysvětlená data 

barevné mapy lze rovněž analyzovat pomocí funkce Colour 

Map Video-of-the-Day.

• Snadno čitelný informační panel využívající sofistikované 

statistické nástroje

• Vysokorychlostní CAD modul s vysokým rozlišením pro 

grafickou analýzu dílu

• Analýza statistiky jednotlivých dílů pomocí sestav Q-DAS 

spojených s charakteristikami dílu z plánu kontrol 

Karta Product softwaru HxGN SMART Quality

Karta qs-STAT softwaru 
HxGN SMART Quality

http://hexagonMI.com


STATISTIKA

POKROČILÉ STATISTICKÉ NÁSTROJE Q-DAS

Software HxGN SMART Quality sdílí stejný formát dat 

a společnou databázi se softwarem Q-DAS, takže je kompatibilní 

s celou produktovou řadou. Statistický software Q-DAS nabízí 

celou škálu sofistikovaných řešení pro jakýkoli statistický úkol. 

Ať je cílem analýza měřicího systému (MSA), statistické řízení 

procesů (SPC) nebo dlouhodobé vyhodnocení, jsou k dispozici 

jako volitelný doplněk softwarové produkty Q-DAS, které doplní 

funkce softwaru HxGN SMART Quality.  

Zákazníci s již provozovanými instalacemi softwaru Q-DAS 

mohou rovněž těžit z výhod softwaru HxGN SMART Quality 

a získat ze stávajících údajů o kvalitě podrobnější informace. 

Bez ohledu na používaný software Q-DAS je s ním software 

HxGN SMART Quality 100% kompatibilní a lze jej bez 

potíží integrovat.

• Webové řešení dostupné pro řadu produktů Q-DAS

• Provádí uživatele úlohami měření

• Integrovaná rozhraní pro více než 150 ručních měřidel

• Automatické vytváření zpráv o analýze a jejich distribuce 

e-mailem nebo vytištění

HxGN SMART Quality: Statistika

• Grafická analýza dílu s využitím CAD 
Přehledně zobrazí všechny informace týkající se 

kvality produktu

• Interaktivní 3D CAD model včetně měřicích bodů 
a indikace výsledků 

Umožňuje uživatelům objevovat trendy pomocí 

hodnoty vzorků nebo zobrazit příslušné statistiky 

Q-DAS.

• 100% kompatibilní s Q-DAS 

Nabízí rozšířené možnosti statistického řízení 

procesů prověřené v průmyslové výrobě po 

celém světě

Vývoj návrhu

NORMY A 
SMĚRNICE

Možnosti 
měřicího procesu

Způsobilost 
stroje

Statistické řízení 
procesů

Způsobilost 
procesu

Spolehlivost v 
reálném čase

Optimalizace 
procesů

Statistické řízení procesů: O-QIS

• SPC

• Připojování měřicích 
zařízení

• Upozornění

• Grafy kontroly kvality

•  Vizualizace dat

Optimalizace procesů: destra/vidara

• Návrh experimentů

• Analýza regrese

• Projekty Six Sigma

•  ANOVA

Možnosti měřicího procesu: solara.MP

• Možnosti měřicího systému

• Nejistota měření

• Cg. Cgk %GRR

• VDA 5

• Integrované směrnice

Způsobilost stroje a způsobilost procesu: 
qs-STAT

• Výkon stroje

• Způsobilost procesu

• Distribuce

• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk

• Integrované směrnice
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AKTIVNÍ SPRÁVA  
A OPTIMALIZACE PROSTŘEDKŮ
Funkce softwaru HxGN SMART Quality pro řízení prostředků, umožňující náhled na stav stroje, vybavení, 

okolního prostředí a personálu, a také poskytující robustní nástroje pro plánování a vývoj procesů, 

umožňují efektivnější správu systémů pro měření, testování a kompletaci, zařízení a výrobního vybavení, 

standardních pracovních postupů a měřicích úloh.

PLANTVIEW: KOMPLEXNÍ PŘEHLED STAVU MĚŘICÍCH 
PROSTŘEDKŮ
Modul PlantView softwaru HxGN SMART Quality poskytuje čtyři snadno srozumitelné obrazovky 

pro monitorování výkonu a využití zařízení v jedné továrně, nebo v několika výrobních závodech.

Na kartě Dashboard je na jediné 

obrazovce zobrazen souhrn informací 

o využití strojů. Hlavní sekce uvádí stav 

všech připojených strojů v reálném 

čase spolu s dalšími informacemi 

podporujícími rozhodování 

a následné akce.

• Productivity Summary: Poskytuje 

relevantní údaje o výkonu od využití 

po náklady.

• Machine Status Overview: 

Umožňuje kompletní kontrolu 

všech připojených strojů a rychlé 

provádění nápravných akcí. 

• Last 10 Reports: Nabízí přímý 

přístup k posledním deseti 

výsledkům měření.

Karta Dashboard: Přístup ke komplexním informacím o všech zařízeních

http://hexagonMI.com
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ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ

Obrazovka Factory nabízí přehled všech výrobních závodů 

přidružených k příslušnému uživatelskému účtu. Uživatelé 

mohou modelovat různé úrovně organizace a oddělení 

prostřednictvím možnosti otevřené struktury. 

Obrazovka Factory: Správa a struktura 
činností pro stávající továrny

Informační panel All-Factory Dashboard poskytuje předem 

nakonfigurovaný souhrn důležitých klíčových indikátorů pro 

všechny továrny zahrnuté v instalaci softwaru HxGN SMART 

Quality.

• Kvalita všech měření

• Výkon zařízení u všech měření

• Výkon operátora

• Stav všech strojů v příslušné továrně a kvalita všech 

měření, která v ní byla pořízena

Informační panel All-Factory Dashboard: 
Konsolidace srovnávacích dat pro všechny 
továrny

• Analýza výkonu souřadnicového měřicího stroje (SMS)

• Použití nástrojů analýzy k optimalizaci využití

• Export nebo vytištění výsledků

• Přístup ke zprávám ze systémů monitorování okolního 

prostředí

Karta Report: Podrobný pohled na 
výkon stroje

http://hexagonMI.com
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KONSTRUKČNÍ ZMĚNA

Konstruktér dokončí návrh 
konstrukční změny součásti. 

VYZKOUŠENÝ PROGRAM

Vyzkoušený program lze nyní použít ve 
výrobě normální rychlostí.

VYZKOUŠENÍ PROGRAMU

Program se vyzkouší na dílu – spustí 
se 50% rychlostí.

UPOZORNĚNÍ PRO NADŘÍZENÉHO

Změna programu se vysvítí vedoucímu 
týmu kontroly kvality, který provede 
schválení, kontrolu a uvolnění 
k použití.

NOVÝ PROGRAM

Inženýr kontroly kvality vytvoří novou 
verzi měřicího programu součásti 
pomocí nejnovějších CAD dat.

SPOUŠTĚČ HXGN SMART QUALITY

Inženýr kontroly kvality odpovídá za to, 
že měřicí program obdrží oznámení.

WORKFLOWVIEW: SYNCHRONIZACE PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ A PROVOZNÍCH ÚKOLŮ

Modul pracovních postupů umožňuje uživatelům vylepšovat a organizovat 

pracovní postupy a provozní úkoly v továrně.

Ať jsou plány kontrol a programy běžné či složité, modul WorkflowView nabízí 

řadu vhodných předdefinovaných pracovních postupů pro metrologii a také 

umožňuje vytváření vlastních. Přehled všech otevřených pracovních postupů 

včetně stavového indikátoru pomáhá uživatelům vizualizovat a spravovat provozní 

postupy v továrně. Pracovní postupy přiřazené jednotlivým uživatelům jsou 

po přihlášení šikovně zobrazeny pod obrazovkou My Tasks, aby bylo zajištěno 

dodržení definovaných dat dodání. Pomocí funkce pracovních postupů mohou 

uživatelé eliminovat nejistotu ve správě úkolů a vždy budou v obraze, aby mohli 

zlepšovat nejen jednotlivé procesy, ale řízení továrny jako celku.

• Všechny otevřené pracovní postupy a jejich stav na jednom informačním 

panelu

• Možnost vytváření uživatelských a vlastních pracovních postupů

• Automatizovaná a uživatelská oznámení otevřených pracovních postupů

• Přímé připojení k nástroji INSPECT 

http://hexagonMI.com


Vylepšené statistiky měření prostřednictvím přidružených 
provozních dat

• Připojuje se k externím zařízením a shromažďuje data 

o parametrech okolního prostředí.

• Každé zařízení PULSE může obhospodařovat až šest 

senzorů, například senzor teploty, vlhkosti, světla a kolizí 

stroje.

• Lepší viditelnost prostředků zkracuje provozní prostoje.

• Údaje o okolních podmínkách jsou k dispozici pro 

statistickou analýzu Q-DAS. 

Karta PULSE: Monitorování okolního prostředí SMS 
prostřednictvím informačního panelu

ENVIRONMENTVIEW: VZDÁLENÉ MONITOROVÁNÍ OKOLNÍHO 
PROSTŘEDÍ STROJE 

Možnost EnvironmentView poskytuje 

monitorování okolního prostředí stroje 

pomocí online informačního panelu 

v reálném čase. Tato možnost, dostupná 

prostřednictvím karty PULSE, využívá 

síť senzorů prostředí a komponent 

a rozbočovač PULSE od Hexagonu, aby 

poskytovala přehled okolních podmínek 

a upozorňovala předdefinovaný 

personál pomocí SMS (textové zprávy) 

a e-mailu, jestliže dojde k porušení 

provozních parametrů.

ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ

HxGN SMART Quality: 
Řízení prostředků

• Podrobný pohled na každý stroj 
Nabízí podrobné informace 

o zařízení, takže uživatelé mají 

plnou kontrolu nad prostředky.

• Integrovaná správa pracovních 
postupů a úkolů 
Umožňuje automatizaci 

pracovních postupů a tím 

zvýšení efektivity.

• Možnost otevřené struktury pro 
přizpůsobení jakékoli firmě 
Poskytuje uživatelům možnost 

kontrolovat celkový výkon ze 

všech zařízení a z výrobních 

závodů v jejich kompetenci.



Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie 
a produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává 
našim zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost 
výroby a zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality 
produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými 
a průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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