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ŁĄCZNOŚĆ 
ZBIERAJ I PRZECHOWUJ DANE DOTYCZĄCE JAKOŚCI 
POCHODZĄCE Z NIEMAL KAŻDEGO ŹRÓDŁA 

Łączenie danych oznacza, że możesz 

mierzyć, uzyskać dostęp, oceniać 

oraz analizować dane pochodzące z 

różnorodnych źródeł.

Łączenie ludzi umożliwia użytkownikom 

na różnych poziomach organizacji 

zarządzać niemal w czasie rzeczywistym 

wymaganiami dotyczącymi jakości w 

całym cyklu życia produktu za pomocą 

platformy internetowej. 

Łączenie przepływu pracy pozwala na 

lepsze zrozumienie statusu czynności i 

procedur przeprowadzanych w fabryce.

Łączenie urządzeń zapewnia większą 

przejrzystość i wgląd w status urządzeń, 

maszyny, środowiska i personelu, a 

także stanowi niezawodne narzędzie do 

planowania i rozwoju procesu.
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ZINTEGROWANE DANE Z RÓŻNORODNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

WYZWANIE
Łączność to pierwszy krok w kierunku realizacji idei Industry 4.0 i budowy 

inteligentnych fabryk. Aby w sposób proaktywny kontrolować jakość na wszystkich 

etapach produkcji, należy połączyć wszystkie instrumenty pomiarowe i zintegrować 

dane dotyczące parametrów procesu w celu dalszej analizy oraz monitorowania.

ROZWIĄZANIE
Przełamanie silosu danych dzięki zastosowaniu platformy HxGN SMART Quality. 

Zapewniając łączność źródeł danych, aby zyskać szerszy pogląd na podstawie 

zgromadzonych informacji, wszechstronny zestaw narzędzi do łączności HxGN 

SMART Quality zbiera i dokonuje strukturyzacji parametrów danych pozyskanych z 

wielu źródeł w fabryce, a nawet w ramach łańcucha dostaw.

ŁĄCZNOŚĆ Z MASZYNĄ

HxGN SMART Quality: 
Interfejs

• Modularna i Otwarta 
Architektura 
Pełne dostosowanie do potrzeb 

użytkownika i prosta integracja z 

infrastrukturą IT

• Łatwe i Wygodne Pomiary 
Mniejsze potrzeby szkoleniowe, 

dzięki czemu operatorzy mogą 

skoncentrować się na swoich 

najważniejszych zadaniach

•  Format Danych AQDEF 
 Standardowy format danych 

umożliwia wymianę informacji 

dotyczących jakości

INSPECT: POŁĄCZONE NARZĘDZIA 
OPROGRAMOWANIA DO LEPSZEJ PRACY

Platforma HxGN SMART Quality, 

wykorzystując interfejs INSPECT jako 

główne narzędzie do przeprowadzania 

czynności pomiarowych dla wielu 

systemów, sprawia, że pomiary stają 

się znacznie prostsze dla inżynierów 

i operatorów. Za pomocą prostego 

graficznego interfejsu użytkownika 

INSPECT upraszcza realizację stałych 

zadań pomiarowych i  pozwala 

operatorom na uruchomienie procedur 

pomiarowych dla kilku różnych maszyn 

metrologicznych.


