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HxGN SMART Quality
LAADUKASTA DATANHALLINTAA 
UUDELLA TAVALLA
HxGN SMART Quality on verkossa toimiva laatutietojen ja mittausresurssien hallintaohjelmistoalusta, 

joka tuo tietojen hallinnan osaksi laadunhallintaa ja tarjoaa valmistajille mahdollisuuden ottaa 

koneensa ja prosessinsa kokonaan haltuunsa ja saavuttaa älykäs, datavetoinen lähestymistapa 

valmistukseen. Ultratehokkaassa autoteollisuudessa hyväksi todettua tekniikkaa käyttäen alusta 

määrittää datarakenteen älykkäästi antaakseen syvän näkemyksen tuotannosta ja auttaa jatkuvan 

parannusprosessin nopeuttamisessa mahdollistamalla optimoinnin tuotteen koko elinkaaren ajan.
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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

JOHDANTO

• Avoin arkkitehtuuri, joka sopii asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin

• Helppo mittausrutiinien toteutus, jotta käyttäjät voivat keskittyä muihin 

tehtäviin

• Maailmanlaajuinen Advanced Quality Data Exchange Format (AQDEF) 

-vakiotiedostomuoto datan yhtenäistämiseksi

• Tiedot tuotteiden laadusta yhdellä silmäyksellä nopeita tarkistuksia varten

• Helppokäyttöinen interaktiivinen 3-ulotteinen CAD-visualisointi tukee tietojen 

tulkintaa siten, että käyttäjät voivat keskittyä tuloksiin

• Arvomalli ja tilastollisten suuntausten analysointi arviointia ja prosessien 

optimointia varten

RESURSSIEN MÄÄRITYSTYÖKALUT

• Mukautettava resurssien mallinnus organisaation rakenteen heijastamiseksi

• Koneen tarkkailu yhdellä silmäyksellä käyttöpaneelista varojen käytön 
optimoimiseksi

• Koneiden käytön analyysityökalut avuksi koneen kapasiteetin maksimoimiseen

• Työpajan ympäristöolosuhteiden tarkkailu mittaustietojen luotettavuuden 
varmistamiseksi

TYÖNKULKUJEN JA TEHTÄVIEN ORGANISOINTI

• Joustavat ja muokattavat työnkulut, jotka sopivat asiakkaan erityisiin tarpeisiin

• Useita laatuun liittyviä työnkulkuja integroitu vakiona valmiita käyttöratkaisuja 

varten

HXGN SMART QUALITY YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

• Etäyhteydellä käytettävä selaimen käyttöliittymä

• Maailmanluokan Q-DAS-tilastoanalyysityökalu

• Avoin järjestelmä, joka mahdollistaa liitettävyyden useiden eri valmistajien 

koneisiin ja yritysjärjestelmiin

• Työnkulkujen ja asiakirjojen hallinta tavallisten käyttöpaneelien avulla

• Täysin skaalattava modulaarinen arkkitehtuuri

• Yhteydet useisiin tehtaisiin 

• Koneiden ja olosuhteiden reaaliaikainen tarkkailu

• Yksi ohjelmisto tietojen yhdistämiseen ja resurssien hallintaan 

KERÄÄ JA TALLENNA LAATUTIETOJA MISTÄ 
LÄHTEESTÄ TAHANSA

ANALYSOI, VISUALISOI JA RAPORTOI TIETOJA 
HALLITTAVASSA, KÄYTTÄJÄKOHTAISESSA 
FORMAATISSA

RESURSSIEN HALLINTA, TYÖNKULKUJEN 
PARANTAMINEN JA TOIMINNALLISTEN 
TEHTÄVIEN ORGANISOINTI
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DATALÄHTEIDEN INTEGROINTI  
JA SIDOSRYHMIEN INFORMOINTI

Yritykset keräävät ja tallentavat suuria datamääriä päivittäin. Nämä tiedot ovat kuitenkin usein eri 

tiedostoformaateissa eri järjestelmissä, mikä tekee merkittävästä vertailusta ja analysoinnista 

erittäin vaikeaa.

Tehokas HxGN SMART Quality -liitettävyystyökalusetti mahdollistaa liitettävyyden eri tiedonlähteiden 

välillä paremman yleiskuvan saamiseksi kerätyistä tiedoista ja kerää laatu- ja prosessiparametritietoja 

useista tehtaaseen liittyvistä lähteistä ja jopa toimitusketjusta sekä määrittää niiden rakenteita. 

Normaalin Advanced Quality Data Exchange Format (AQDEF) -tiedostoformaatin avulla järjestelmä voi 

yhdenmukaistaa tietoja ja yhdistää niitä yhteen tietokantaan.

ERILAISISTA MITTAUSJÄRJESTELMISTÄ SAATUJEN TIETOJEN INTEGROINTI

• Valtavan monista lähteistä peräisin olevien tietojen 

yhdistäminen, niiden rakenteen määrittäminen ja niiden 

tallentaminen keskustietokantaan

• Eri metrologiaohjelmistopakettien mittausohjelmien 

suorittaminen tavallisesta graafisesta käyttöliittymästä

• Tietojen syöttäminen manuaalisesti tai niiden tuominen 

suoraan mittausjärjestelmästä ja antureista 

• Työkappaleiden tunnistaminen RFID:n tai viivakoodin 

avulla ja vastaavan ohjelman suorittaminen 

automaattisesti

• Mittaustilanteen, -tietojen ja -raportin lataaminen 

palvelimelle jaettavaksi sidosryhmille tehtaalla tai 

yrityksessä

CAQ MES PLM CADERP SCM

IT-JÄRJESTELMÄN LIITETTÄVYYS
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LIITETTÄVYYS

INSPECT on keskeinen työkalu useiden järjestelmien 

tarkastusrutiinien suorittamiseen. Se tekee mittausten 

toteutuksesta operaattoreille helpompaa. INSPECTin 

yksinkertainen graafinen käyttöliittymä yksinkertaistaa 

säännöllisiä mittaustehtäviä ja antaa operaattoreille 

mahdollisuuden rutiinien suorittamiseen useilla eri 

mittauskoneilla.

• Suuri pienoiskuva helpottaa rutiinin tunnistamista

• Rutiinisarjojen valinta erän toteutusta varten

• Infograafinen raportointi pyöreän pylväskaavion 

muodossa

• Täysi lista raporteista kutakin ajoa varten

INSPECT: LIITETYT OHJELMISTOTYÖKALUT  
TOTEUTUKSEN PARANTAMISEEN

HxGN SMART Quality: 
Liitettävyys

• Modulaarinen ja avoin 
arkkitehtuuri 
Täysin skaalattavissa 

asiakkaan tarpeiden mukaan ja 

integroitavissa saumattomasti 

IT-infrastruktuureihin

• Helppo ja mukava toteutus 
Vähentää koulutustarvetta 

ja antaa operaattoreille 

mahdollisuuden keskittyä 

ensisijaisiin tehtäviinsä

• AQDEF-dataformaatti 
Normaali dataformaatti 

mahdollistaa laatutietojen 

vaihtamisen

Mittaa napsauttamalla

Näytä eteneminen  Näytä yksinkertainen yhteenveto etenemisestä
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PITKÄLLE KEHITETTYÄ LAATUANALYYSIA  
STANDARDIEN MUKAISESTI

HxGN SMART Qualityn tilastoanalyysitoiminnot, joita ohjaa Q-DAS-ohjelmiston laadunhallinnan ja tilastollisen 

prosessinvalvonnan työkalusetti, tuovat valmistajien käyttöön tuotantoon kuuluvia trendejä parannettavien alueiden 

painottamiseksi jo ennen kuin niistä tulee ongelma. Nämä toiminnot tarjoavat pitkälle kehitettyjä tilastoanalyysityökaluja, 

datanhallintaa ja rakenteellisten laatutietojen analysointia, varmistaen kansainvälisten, paikallisten ja yritysten 

laatujärjestelmien standardien sekä tarkastusten jäljitettävyyden ja riskienhallintamenettelyjen noudattamisen.

Integroidussa qs-STAT-ohjelmistossa, jonka käyttö tapahtuu 

qs-STAT-välilehden kautta, HxGN SMART Quality tarjoaa 

työkalun teollisen tuotannon prosessien arviointiin ja 

jatkuvaan kehittämiseen. Se tarjoaa kansainvälisten 

standardien, normien ja yritysten ohjeiden mukaisen, pitkälle 

kehitetyn laatuanalyysin.

QS-STAT: KONEIDEN JA PROSESSIEN SUORITUSKYKYANALYYSIEN 
TEKEMINEN JA LAADUNVALVONTAKAAVIOIDEN LUOMINEN

PRODUCTVIEW: GRAAFINEN OSA-ANALYYSI TEHOKKAALLA CAD-MOOTTORILLA

ProductView mahdollistaa laatutietojen analysoinnin 

interaktiivisessa, kolmiulotteisessa CAD-mallissa. HxGN 

SMART Qualityn tuotevälilehden kautta käyttäjät voivat 

nopeasti tarkastella koko tuotepuuta, joka sisältää myös 

muutokset CAD-malleihin, tarkastussuunnitelmiin ja 

mittausrutiineihin. Myös valkoista valoa käyttävän värikartan 

tietoja voidaan analysoida värikartan päivän videossa.

• Helposti luettava käyttöpaneeli, jota käytetään pitkälle 

kehitetyillä tilastoanalyysityökaluilla

• Tarkka ja nopea CAD-moottori graafiseen osa-analyysiin

• Jokaisen osan tilastotietojen analysointi käyttäen 

tarkastussuunnitelmasta peräisin olevien osien 

ominaisuuksiin liittyviä Q-DAS-raportteja 

HxGN SMART Qualityn Tuote-välilehti

HxGN SMART Qualityn 
qs-STAT-välilehti

http://hexagonMI.com


TILASTOT

Q-DASIN PITKÄLLE KEHITETYT 
TILASTOANALYYSITYÖKALUT
HxGN Smart Quality käyttää samaa dataformaattia ja 
samaa tietokantaa kuin Q-DAS-ohjelmisto, joten se on 
yhteensopiva koko tuotevalikoiman kanssa. Q-DAS-
tilastoanalyysiohjelmisto tarjoaa runsaasti pitkälle kehitettyjä 
ratkaisuja kaikkiin tilastoanalyysitehtäviin. Olipa keskeisellä 
sijalla mittausjärjestelmän analysointi (MSA), tilastollinen 
prosessin valvonta (SPC) tai pitkäaikainen arviointi, Q-DAS-
ohjelmistotuotteet ovat saatavilla lisävarusteina HxGN SMART 
Quality -ohjelmiston toimintoja täydentämään.  

Myös nykyisiä Q-DAS-asennuksia käyttävät voivat hyötyä 
HxGN SMART Qualitysta ja parantaa nykyisistä laatutiedoista 
saamaansa näkemystä. Riippumatta siitä, mikä Q-DAS-
ohjelmisto on käytössä, HxGN SMART Quality on täysin 
yhteensopiva ja saumattomasti integroitavissa.

• Moniin Q-DAS-tuotteisiin saatavissa oleva 
verkkopohjainen ratkaisu

• Käyttäjän opastus mittaustehtävillä

• Sisältää käyttöliittymät yli 150 käsimittarin ohjaukseen

• Automaattinen analyysiraporttien luonti ja jakelu 
sähköpostitse tai tulostamalla

HxGN SMART Quality: Tilastotiedot

• CAD-käyttöinen graafinen osa-analyysi 
Näyttää kaikki tuotteen laatuun liittyvät tiedot 

yhdellä silmäyksellä

• Interaktiivinen 3-ulotteinen CAD-malli, joka sisältää 
mittauspisteet ja tulosten näytön 
Tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden löytää trendejä 

arvomallien avulla tai näyttää olennaisia Q-DAS-

tilastoja

• Täysin Q-DAS-yhteensopiva 
Tarjoaa edistyneitä SPC-mahdollisuuksia, jotka on 

testattu teollisuustuotannossa ympäri maailmaa

Suunnittelun 
kehitys

STANDARDIT JA 
OHJEET

Mittausprosessin 
suorituskyky

Koneen 
hyväksyntä

Tilastollinen 
prosessin 

valvonta (SPC)

Prosessin 
suorituskyky

Reaaliaikainen 
luotettavuus

Prosessin 
optimointi

Tilastollinen prosessin valvonta: O-QIS

• SPC

• mittauslaitteiden liitäntä

• hälytykset

• ohjauskortit

• tietojen visualisointi

Prosessin optimointi: destra/vidara

• kokeiden suunnittelu

• regressioanalyysi

• Six Sigma -projektit

• ANOVA

Mittausprosessin suorituskyky: solara.MP

• mittausjärjestelmän 
suorituskyky

• mittausepävarmuus
• Cg. Cgk %GRR
• VDA 5
• Imittausjärjestelmän 

suorituskyky
• mittausepävarmuus

Koneen ja prosessin hyväksyntä: qs-STAT

• koneen suorituskyky

• prosessin suorituskyky

• jakaumat

• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk

• yhdennetyt ohjeet
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RESURSSIEN ENNAKOIVA  
HALLINTA JA OPTIMOINTI
HxGN SMART Qualityn resurssienhallintatoiminnot mahdollistavat koneen, laitteiden, ympäristön ja 

henkilöstön tilan näkyvyyden sekä tarjoavat vankkoja työkaluja aikataulujen laatimiseen ja prosessien 

kehittämiseen. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden mittaus-, testaus- ja asennusjärjestelmien, 

laitteiden ja tuotantolaitteiston, vakiotyönkulkujen sekä mittaustehtävien tehokkaampaan hallintaan.

PLANTVIEW: KATTAVA YLEISKUVA MITTAUSRESURSSIEN TILASTA

HxGN SMART Qualityn PlantView-moduuli sisältää neljä helposti luettavaa näyttöä laitteiston 

suorituskyvyn ja käytön tarkkailuun yhdessä tai useammassa tehtaassa.

Käyttöpaneeli-välilehdessä näkyvät 

kaikki koneiden käyttötiedot samalla 

näytöllä. Pääosiossa heijastuu kaikkien 

liitettyjen koneiden reaaliaikatila sekä 

lisätietoja avuksi päätösten tekemiseen 

ja toimenpiteiden määrittämiseen.

• Tuottavuusyhteenveto: Näyttää 

olennaiset suorituskykyluvut 

käytöstä kustannuslukemiin

• Yleiskuva laitteen tilasta: 

Mahdollistaa kaikkien liitettyjen 

koneiden kattavan valvonnan ja 

nopeuttaa korjaustoimia 

• Viimeiset 10 raporttia: Tarjoaa 

mahdollisuuden uusimpien 

mittaustulosten välittömään 

käyttöön

Käyttöpaneeli-välilehti: Kattavat tiedot kaikista laitteista

http://hexagonMI.com
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RESURSSIEN HALLINTA

Tehdas-näyttö tarjoaa yleiskuvan kaikista kulloiseenkin 

käyttäjätiliin yhdistetyistä tehtaista. Käyttäjät voivat 

mallintaa useita organisaation tasoja ja osastoja avointen 

rakenteiden käyttömahdollisuuden ansiosta. 

Tehdas-näyttö: Nykyisten tehtaiden 
töiden hallinta ja niiden rakenteen 
määrittäminen

Kaikkien tehtaiden käyttöpaneeli sisältää ennalta 

määritetyn yhteenvedon tärkeistä indikaattoreista kaikkien 

HxGN SMART Quality -asennukseen sisältyvien tehtaiden 

osalta.

• Kaikkien mittausten laatu

• Kaikkien mittausten laitteiden suorituskyky

• Operaattorin suorituskyky

• Kaikkien kyseisen tehtaan koneiden tila ja siellä tehtyjen 

mittausten laatu

Kaikkien tehtaiden käyttöpaneeli: 
Kaikkien tehtaiden vertailutietojen 
yhdistäminen

• Analysoi koordinaattimittauskoneen (CMM) suorituskyky

• Käytä analyysityökaluja käytön optimointiin

• Vie tai tulosta tulokset myöhempää tarvetta varten

• Tarkastele ympäristön valvontajärjestelmien raportteja

Raportti-välilehti: Tarkka näkemys 
koneen suorituskyvystä

http://hexagonMI.com
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MUOTOILUN MUUTOS

Suunnitteluinsinööri tekee muutoksen 
osan muotoiluun 

HYVÄKSI TODETTU OHJELMA

Hyväksi todettu ohjelma on nyt 
saatavilla käyttöön normaalilla 
nopeudella osana tuotantoa

TESTAUS OHJELMASSA

Käytössä on ohjelma osan 
testaamiseen 50 prosentilla 
normaalista nopeudesta

VALVONTAOHJELMAN 
KÄYNNISTÄVÄ TEKIJÄ

Ohjelman muutoksesta ilmoitetaan 
laatutiimin johtajalle hyväksyntää, 
tarkastelua ja julkaisua varten

UUSI RUTIINI

Laatuinsinööri luo uuden version 
osaohjelmasta, jossa käytetään 
uusimpia CAD-tietoja

HXGN SMART QUALITYN 
KÄYNNISTÄVÄ TEKIJÄ

Mittausohjelmasta vastaava 
laatuinsinööri saa ilmoituksen

TYÖNKULKUNÄKYMÄ: TYÖPROSESSIEN JA 
TOIMINNALLISTEN TEHTÄVIEN SYNKRONOINTI

Työnkulkumoduuli tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden parantaa ja organisoida 

työprosesseja ja toiminnallisia tehtäviä tehtaan sisällä.

Jos tarkastussuunnitelmat ja -rutiinit ovat yhteisiä tai monimutkaisia, 

WorkflowView (työnkulkunäkymä) tarjoaa käyttöön useita olennaisia ennalta 

määritettyjä työnkulkuja metrologian alalle ja mahdollistaa mukautettujen 

työnkulkujen luomisen. Yleiskuva kaikista avoimista työnkuluista, tilan ilmaisin 

mukaan lukien, auttaa käyttäjiä hahmottamaan ja hallitsemaan toiminnallisia 

menettelyjä tehtaan sisällä. Yksittäisille käyttäjille määritetyt työnkulut näkyvät 

kirjautumisen yhteydessä kätevästi Omat tehtävät -näytössä, mikä takaa 

määritettyjen toimituspäivien noudattamisen. Työnkulkutoiminnon avulla 

käyttäjät pääsevät eroon tehtävienhallinnan epävarmuudesta ja pysyvät aina 

ajan tasalla pystyen parantamaan sekä yksittäisiä prosesseja että koko tehtaan 

hallintaa.

• Kaikki avoimet työnkulut ja niiden tila yhdessä käyttöpaneelissa

• Mahdollisuus käyttäjäkohtaisen ja räätälöidyn työnkulun luomiseen

• Automaattinen ja käyttäjäkohtainen ilmoitus avoimista työnkulun tehtävistä

• Suora yhteys INSPECTiin 

http://hexagonMI.com


Paremmat mittaustilastot niihin liittyvien 
toimintatietojen avulla

• Muodostaa yhteyden ulkoisiin laitteisiin kerätäkseen 

tietoa ympäristöparametreista

• Jokainen PULSE-laite voi käyttää enintään kuutta anturia 

mm. lämpötilan, kosteuden, valon ja koneiden törmäysten 

tarkkailuun

• Parempi laitteiden näkyvyys seisokkien vähentämiseksi 

käytön aikana

• Ympäristöolosuhteet ovat käytettävissä Q-DAS-

tilastoanalyysia varten 

PULSE-välilehti: Koordinaattimittauskoneiden 
ympäristöolosuhteiden tarkkailu 
käyttöpaneelin avulla

ENVIRONMENTVIEW: KONEEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN ETÄTARKKAILU 

EnvironmentView-asetus mahdollistaa 

ympäristöolosuhteiden tarkkailun 

reaaliaikaisen verkkokäyttöpaneelin 

avulla. Sitä käytetään PULSE-

välilehden kautta, ja se käyttää 

ympäristö- ja komponenttianturien 

verkkoa sekä Hexagonin PULSE-

keskusta yleiskuvan tarjoamiseen 

olosuhteista ja ennalta määritetyn 

henkilöstön varoittamiseen 

tekstiviesteillä (teksti) ja sähköpostitse, 

jos työskentelyparametreja rikotaan.

RESURSSIEN HALLINTA

HxGN SMART Quality: 
Resurssien hallinta

• Yksityiskohtainen näkymä 
jokaisesta koneesta 
Tarjoaa yksityiskohtaista tietoa 
laitteista, jotta käyttäjät voivat 

hallita niitä täysin

• Sisäänrakennettu työnkulun ja 
tehtävien hallinta 
Mahdollistaa työprosessien 
automatisoinnin ja siten 

tehokkuuden lisäämisen

• Mahdollisuus avoimeen 
rakenteiden määrittämiseen 
jokaisen liiketoiminnon 
heijastamiseksi 
Tarjoaa käyttäjille 
mahdollisuuden tarkistaa 
kokonaissuorituskyvyn kaikilta 
vastuualueensa laitteilta ja 
tehtailta



Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa 
tuotantoteollisuuden yrityksiä kehittämään käytössä olevia 
teknologiaratkaisuja ja suunnittelemaan tulevaisuuden 
tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Mittausteknologian 
ja tuotantoratkaisujen johtavana asiantuntijana 
ydinosaamistamme kuvaa sloganimme ”sensing, thinking 
and acting” – mittaustietojen keruu, analysointi ja aktiivinen 
hyödyntäminen. Autamme asiakastamme lisäämään 
tuotantonopeutta ja parantamaan tuottavuuden lisäksi 
myös tuotteen laatua.

Toimimme viidellä mantereella. Paikalliset toimipisteemme, 
tuotantolaitoksemme ja myyntiyhtiömme muodostavat 
kattavan, maailmanlaajuisen verkoston. Kehitämme 
älykkäämpiä tuotantoratkaisuja ja rakennamme maailmaa, 
jossa korkea laatu parantaa tuottavuutta. Lisätietoja löydät 
osoitteesta HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence on osa Hexagonia 
(Nasdaq Tukholma: HEXA B; hexagon.com). Hexagon 
on johtava kansainvälinen informaatioteknologioiden 
valmistaja. Ratkaisumme parantavat geospatiaalisten 
sovellusten ja tuotantoteollisuuden sovellusten laatua ja 
lisäävät niiden tuottavuutta.

KOORDINAATTIMITTAUSKONEET

3D LASER-SKANNERIT

MITTAKÄRJET

SIIRRETTÄVÄT NIVELVARSIMITTALAITTEET

PALVELUT

LASER-SEURAINJÄRJESTELMÄT

MULTISENSOR- JA OPTISET MITTAUSKONEET

WHITE LIGHT -SKANNERIJÄRJESTELMÄT

OHJELMISTO RATKAISUT

CAD / CAM

TILASTOLLINEN PROSESSIN VALVONTA

AUTOMAATIORATKAISUT

KÄSIMITTALAITTEET

SUUNNITTELU- JA KUSTANNUSLASKENTAOHJELMISTO
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