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ONTKETEN HET POTENTIEEL VAN 
PRODUCTIEKWALITEITSDATA
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CONNECTIVITEIT 
KWALITEITSDATA VANUIT VRIJWEL  
IEDERE BRON VERZAMELEN EN OPSLAAN

Data verbinden houdt in dat u data 

vanuit veel verschillende bronnen 

kunt meten, analyseren, bekijken en 

evalueren.

Mensen verbinden stelt gebruikers op 

verschillende bedrijfsniveaus in staat 

om de kwaliteitsvereisten in real-time te 

beheren via een webgebaseerd platform 

gedurende de levenscyclus van het 

product.

Workflows verbinden geeft een 

beter begrip van de status van 

werkzaamheden en procedures in een 

fabriek.

Apparaten verbinden biedt 

zichtbaarheid in de machine-, 

apparaat-, omgevings- en 

personeelsstatus. Levert bovendien 

krachtige tools voor planning en 

procesontwikkeling.

Mensen

Workflow

Data

Apparaten

DATA UIT EEN BREED SCALA AAN MEETSYSTEMEN INTEGREREN

UITDAGING
Connectiviteit staat centraal bij het realiseren van de Industry 4.0-principes en 

het verwezenlijken van de smartfactory. Om kwaliteit gedurende het volledige 

productieproces proactief te controleren, dient u meetinstrumenten met elkaar te 

verbinden en data met betrekking tot procesparameters te integreren voor verdere 

analyse en monitoring.

OPLOSSING
Categoriseer grote hoeveelheden data met HxGN SMART Quality. De krachtige 

connectiviteitstools van HxGN SMART Quality, bieden connectiviteit tussen 

databronnen voor een beter inzicht in de verzamelde informatie, verzamelen en 

structureren kwaliteits- en procesparameterdata vanuit verschillende bronnen in 

de fabriek, en zelfs binnen de toeleveringsketen.

MACHINECONNECTIVITEIT

HxGN SMART Quality: 
Connectiviteit

• Modulaire en open architectuur 
Kan eenvoudig worden 

aangepast aan de 

klantbehoeften en naadloos 

worden geïntegreerd in IT-

infrastructuren

• Eenvoudige en efficiënte 
uitvoering 
Vereist minimale training en 

zorgt dat operators zich op hun 

hoofdtaken kunnen richten

• AQDEF-dataformaat 
Standaard dataformaat 

faciliteert de uitwisseling van 

kwaliteitsinformatie

INSPECT: NETWERK-SOFTWARETOOLS  
VOOR BETERE UITVOERING

HxGN SMART Quality, dat gebruikmaakt 

van INSPECT, is een centrale tool voor 

het uitvoeren van inspectieroutines 

op meerdere systemen en maakt het 

technici en 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.


