
BROSZURA PRODUKTU

HxGN SMART Quality
ZAUTOMATYZOWANE DOSTARCZANIE INFORMACJI O PROCESIE 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
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HxGN SMART Quality
NOWA DEFINICJA ZARZĄDZANIA DANYMI 
DOTYCZĄCYMI JAKOŚCI
HxGN SMART Quality to platforma oprogramowania w trybie online przeznaczona do zarządzania 
danymi dotyczącymi jakości oraz zasobami pomiarowymi, dzięki której automatyzacja informacji 
wprowadzana jest do procesu zarządzania jakością. Producenci przejmują pełną kontrolę nad 
swoimi maszynami oraz procesami i zyskują inteligentne, oparte na danych rozwiązanie do produkcji. 
Wykorzystując technologię wypróbowaną w ultra-wydajnym sektorze motoryzacyjnym, platforma w 
sposób inteligentny porządkuje dane (dokonuje ich strukturyzacji), zapewniając szczegółowy wgląd w 
proces produkcji oraz przyspieszając ciągły proces ulepszania, umożliwiając optymalizację całego cyklu 
życia produktu.
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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

WSTĘP

• Otwarta architektura, która wychodzi na przeciw indywidualnym potrzebom 
klientów.

• Łatwe przeprowadzanie czynności pomiarowych, dzięki czemu użytkownicy 
mogą skoncentrować się na innych zadaniach

• Dzięki zastosowaniu standardowego zaawansowanego formatu wymiany 
danych (AQDEF), system może ujednolicać idane

• Platforma natychmiast dostarcza informacje związane z jakością wszystkich 
produktów

• Interaktywny model 3D CAD wspomaga interpretację danych, dzięki czemu 
użytkownik może skoncentrować się na wynikach 

• Wzorce wartości i analiza statystyczna tendencji do oceny i optymalizacja 
procesu

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
• Dostosowywane do potrzeb modelowanie zasobów, aby odzwierciedlić 

strukturę organizacyjną

• Natychmiastowy monitoring maszyny na dashboardzie w celu optymalizacji 
wykorzystania urządzenia

• Narzędzia do analizy wykorzystania maszyny wspomagające maksymalne 
zwiększenie możliwości maszyny

• Monitorowanie środowiska pracy. aby zapewnić wiarygodność danych 
pomiarowych

PRZEPŁYW PRACY I ORGANIZACJA ZADAŃ
• Elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta przepływ pracy 

• Wiele trybów pracy  dotyczących kontroli jakości oferowanych w standardzie, 
umożliwiających rozpoczęcie pracy natychmiast po wyjęciu z walizki 
transportowej

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI 
HXGN SMART QUALITY:

• Interfejs przeglądarki sieciowej do zdalnego dostępu

• Najwyższej jakości narzędzia do analizy statystycznej - oprogramowanie Q-DAS

• Otwarty system umożliwiający komunikację z maszynami wielu producentów oraz 

systemami przedsiębiorstwa

• Przepływ pracy i zarządzanie dokumentacją za pomocą standardowych dashboardów

• Całkowicie skalowana architektura modułowa

• Komunikacja międzyfabryczna  

• Monitorowanie maszyny i warunków pracy w czasie rzeczywistym

• Jedno oprogramowanie do łączenia informacji oraz zarządzania zasobami 

ZBIERAJ I PRZECHOWUJ DANE DOTYCZĄCE 
JAKOŚCI POCHODZĄCE NIEMAL Z KAŻDEGO 
ŹRÓDŁA

ANALIZA, WIZUALIZACJA I RAPORTOWANIE 
DANYCH W ZARZĄDZANYM, DOSTOSOWANYM DO 
POTRZEB UŻYTKOWNIKA FORMACIE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI, UDOSKONALONY 
PRZEPŁYW PRACY ORAZ ORGANIZACJA ZADAŃ 
OPERACYJNYCH

http://hexagonMI.com
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POŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ DANYCH 
I INFORMOWANIE OSÓB 
ZAINTERESOWANYCH

Przedsiębiorstwa codziennie pozyskują i zbierają ogromne ilości danych. Jednak dane często 

przechowywane są w różnych formatach plików na różnorodnych systemach, dlatego wyjątkowo trudno 

skorelować wyniki i przeprowadzić analizy.

Zapewniając komunikację między źródłami danych, aby uzyskać bardziej szczegółową wiedzę na 

podstawie zgromadzonych informacji, wszechstronny zestaw narzędzi do łączności platformy HxGN 

SMART Quality zbiera i przeprowadza strukturyzację danych parametrów jakościowych oraz procesu 

produkcyjnego z wielu źródeł fabryki, a nawet w ramach łańcucha dostaw. Dzięki zastosowaniu 

standardowego zaawansowanego formatu wymiany danych (AQDEF), system może ujednolicać i łączyć 

dane w jednej bazie.

INTEGRACJA DANYCH Z RÓŻNORODNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

• Konsolidacja, strukturyzacja i przechowywanie danych 

pochodzących z bardzo wielu źródeł w centralnej bazie 

danych

• Realizacja programów pomiarowych z różnych pakietów 

oprogramowania pomiarowego z wykorzystaniem 

standardowego graficznego interfejsu użytkownika 

• Dane są wprowadzane ręcznie bądź importowane 

bezpośrednio z urządzenia pomiarowego i sond 

• Identyfikacja mierzonych części za pomocą technologii 

rozpoznawania kodów kreskowych i RFID oraz 

automatyczne uruchamianie odpowiedniego programu

• Status pomiarów, dane i raporty można umieścić na 

serwerze w celu przekazania osobom zainteresowanym z 

całego przedsiębiorstwa lub fabryki

CAQ MES PLM CADERP SCM

KOMUNIKACJA SYSTEMU IT

http://hexagonMI.com


KOMUNIKACJA

INSPECT to główne narzędzie do przeprowadzania czynności 

pomiarowych z wykorzystaniem wielu systemów i  ułatwiające 

operatorom realizację kontroli  Za pomocą prostego graficznego 

interfejsu użytkownika, INSPECT upraszcza realizację zadań 

pomiarowych i umożliwia operatorom przeprowadzanie czynności 

pomiarowych z wieloma różnymi maszynami metrologicznymi.

• Duża miniatura obrazu do łatwej identyfikacji czynności

• Wybór ustawień czynności pomiarowych do pomiarów serii

• Raport w formie infografiki w formacie słupkowego wykresu 

kołowego

• Pełna lista raportów dla każdego programu

INSPECT: POŁĄCZONE NARZĘDZIA 
PROGRAMISTYCZNE DO LEPSZEJ REALIZACJI ZADAŃ

HxGN SMART Quality: 
Komunikacja

• Otwarta i Modułowa 
Architektura  
Całkowita skalowalność 

do potrzeb klienta i łatwa 

integracja z istniejącą 

infrastrukturą IT

• Proste i Wygodne Działanie 
Redukuje wymagania 

szkoleniowe i pozwala 

operatorom skoncentrować się 

na najważniejszych zadaniach 

• Format Danych AQDEF 
Standardowy format danych 

umożliwia wymianę informacji 

dotyczących jakości

Kliknij, aby 
rozpocząć pomiar

Zobacz postęp pracy  Uzyskaj prosty raport dotyczący postępu
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ZAAWANSOWANA ANALIZA  
JAKOŚCI ZGODNA Z NORMAMI

Wspomagana przez zestaw narzędzi do zarządzania jakością i statystycznej kontroli procesu oprogramowania Q-DAS, 

platforma HxGN SMART Quality pomaga producentom, uwydatniając - w ramach procesów produkcji - obszary wymagające 

udoskonalenia, zanim staną się one problemem. Oferując zaawansowane narzędzia statystyczne, a także pozwalając na 

zarządzanie danymi i analizę ustrukturyzowanych danych, funkcje te zapewniają zgodność z normami międzynarodowymi, 

lokalnymi i korporacyjnymi dotyczącymi jakości systemu oraz kontrolę identyfikowalności i przestrzegania procedur 

zarządzania ryzykiem.

W zintegrowanym oprogramowaniu qs-STAT, do którego 

dostęp możliwy jest przez zakładkę qs-STAT, platforma 

HxGN SMART Quality oferuje narzędzia do oceny i ciągłego 

ulepszania procesów w produkcji przemysłowej. Zapewnia 

również szczegółową analizę jakości zgodnie z normami, 

standardami i wytycznymi firmy.

QS-STAT: KONTROLA MASZYNY I ANALIZA MOŻLIWOŚCI PROCESU ORAZ 
GENEROWANIE WYKRESÓW KONTROLI JAKOŚCI

PRODUCTVIEW: GRAFICZNA ANALIZA CZĘŚCI OPARTA NA 
WSZECHSTRONNYM CAD ENGINE

ProductView umożliwia analizę danych dotyczących jakości 

na interaktywnym modelu 3D CAD. W zakładce produktu 

HxGN SMART Quality użytkownik może uzyskać szybki 

podgląd na całe drzewo produktu, w tym dokonać przeglądu 

modeli CAD, planów kontroli oraz czynności pomiarowych. 

W zakładce Colour Map Video-of-the-Day można również 

przeprowadzić analizę mapy z danymi zaznaczonymi kolorem 

białym (świetlistym).

• Łatwy w odczycie dashboard wspomagany przez 

zaawansowane narzędzia statystyczne

• Bardzo szybki CAD Engine o wysokiej rozdzielczości do 

graficznej analizy części

• Analiza statystyki każdej części z wykorzystaniem 

raportów Q-DAS połączonych z charakterystykami części 

na podstawie planu kontroli HxGN SMART Quality - Zakładka Produktu 

HxGN SMART Quality - 
Zakładka qs-STAT 

http://hexagonMI.com


STATYSTYKA

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA 
STATYSTYCZNE - OPROGRAMOWANIE 
Q-DAS
Ponieważ HxGN SMART Quality dzieli ten sam format danych 
i wspólną bazę danych z oprogramowaniem statystycznym 
Q-DAS, może współdziałać z pełnym asortymentem produktów.  
Oprogramowanie statystyczne Q-DAS oferuje szeroki 
zakres zaawansowanych rozwiązań do realizacji każdego 
zadania statystycznego. Nie ma znaczenia czy użytkownik 
chce przeprowadzić analizę systemu pomiarowego (MSA), 
statystyczną kontrolę procesu (SPC) czy też długoterminową 
ocenę - produkty Q-DAS zawsze dostępne są jako opcja, 
uzupełniając funkcjonalność HxGN SMART Quality.

Klienci, którzy korzystają z obecnych wersji oprogramowania 
Q-DAS, mogą także czerpać korzyści z platformy HxGN SMART 
Quality i poszerzyć swoją wiedzę opartą na obecnych danych. 
Nie ma znaczenia, która wersja oprogramowania Q-DAS jest 
używana - platforma HxGN SMART Quality jest kompatybilna w 
100% i bardzo łatwo może zostać zintegrowana.

• Internetowe rozwiązanie dostępne dla wielu produktów 
Q-DAS 

• Wytyczne dla użytkownika podczas przeprowadzania 
pomiarów

• Interfejsy dla ponad 150 zintegrowanych ręcznych 
przyrządów pomiarowych

• Automatyczne tworzenie raportów z analiz oraz 
przekazywanie ich za pomocą poczty internetowej lub w 
formie wydruku

HxGN SMART Quality: Statystyka 

• Wspomagana przez CAD Graficzna Analiza Danych 
Natychmiast wyświetla wszystkie informacje 

związane z jakością produktu

• Interaktywny model 3D CAD wraz z punktami 
pomiarowymi i wskazaniem wyników 
Pozwala użytkownikom wychwycić tendencje 

poprzez wzorce wartości lub przedstawić 

odpowiednią statystykę programu Q-DAS

• 100% kompatybilność z Q-DAS  
Oferuje zaawansowane możliwości Statystycznej 

Kontroli Procesu sprawdzonej na całym świecie w 

produkcji przemysłowej

Opracowanie 
projektu

NORMY 
I WYTYCZNE

Możliwości 
procesu 

pomiarowego

Akceptacja 
maszyny

Statystyczna 
Kontrola Procesu 

Wydolność 
procesu

Niezawodność 
w czasie 

rzeczywistym

Optymalizacja 
procesu 

Statystyczna Kontrola Procesu: O-QIS

• SPC

• Połączenie urządzeń 
pomiarowych

• Alarmy

• Wykresy kontroli jakości

• Wizualizacja danych

Optymalizacja procesu: destra/vidara

• Projektowanie 
eksperymentów

• Analiza regresji
• Projekty Six Sigma 

(Sześć Sigma)
• ANOVA

Ocena zdolności systemów pomiarowych 
solara.MP®

• Ocena zdolności systemu 
pomiarowego

• Niepewność pomiaru

• Cg. Cgk %GRR

• VDA 5

• Zintegrowane wytyczne

Akceptacja Maszyny i Kwalifikacja 
Procesu: qs-STAT

• Wydajność maszyny

• Możliwości procesu

• Dystrybucja

• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk

• Zintegrowane wytyczne
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PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE  
I OPTYMALIZACJA ZASOBÓW
Umożliwiając podgląd statusu maszyny, sprzętu, środowiska i pracowników, a także oferując narzędzia 

do tworzenia harmonogramów i rozwoju procesu, funkcje zarządzania zasobami HxGN SMART Quality 

pozwalają na bardziej wydajne zarządzanie pomiarami, testami i instalacją systemów, urządzeń oraz 

sprzętu produkcyjnego, standardowym przepływem pracy oraz zadaniami pomiarowymi.

PLANTVIEW: KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STATUSU 
ZASOBÓW POMIAROWYCH
Moduł PlantView platformy HxGN SMART Quality oferuje cztery łatwe do odczytu wyświetlacze 

służące do monitorowania wydajności i wykorzystania maszyn w jednym lub więcej zakładach 

produkcyjnych.

Zakładka Dashboard gromadzi 

informacje dotyczące wykorzystania 

maszyny na pojedynczym ekranie. 

Główna sekcja w czasie rzeczywistym 

przedstawia status wszystkich 

połączonych (skomunikowanych) 

maszyn, wraz z dodatkowymi 

informacjami, pomagającymi 

w podjęciu właściwych decyzji 

i wyznaczeniu czynności.

• Najważniejsze informacje dotyczące 

wydajności produkcyjnej: Oferuje 

właściwe wskaźniki wydajności: 

od wskaźników wykorzystania po 

wskaźniki kosztów

• Przegląd Statusu Maszyny: 

Zapewnia pełną kontrolę wszystkich 

połączonych (skomunikowanych) 

maszyn i podejmuje czynności 

zaradcze 

• Raporty “Last 10” Natychmiastowy 

dostęp do najnowszych wyników 

pomiarowych

Dashboard - Zakładka: Dostęp do wszechstronnych informacji 
o wszystkich urządzeniach

http://hexagonMI.com
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 

Ekran Fabryki oferuje przegląd wszystkich fabryk 

przypisanych do indywidualnego konta użytkownika. Dzięki 

możliwościom otwartej struktury użytkownik może tworzyć 

wiele poziomów organizacji i oddziałów. 

Ekran Fabryki: Zarządzanie 
i Strukturyzacja Pracy dla Fabryk

Dashboard Wszystkich Fabryk oferuje wcześniej 

skonfuigurowane podsumowanie najważniejszych 

kluczowych wskaźników dla wszystkich fabryk w ramach 

jednej platformy HxGN SMART Quality.

• Jakość wszystkich pomiarów

• Wydajność urządzeń dla wszystkich pomiarów

• Wydajność operatora

• Status wszystkich maszyn w danej fabryce oraz jakość 

wszystkich pomiarów przeprowadzanych za ich pomocą

Dashboard Wszystkich Fabryk: 
Konsolidacja Wszystkich Danych 
Porównawczych dla Wszystkich Fabryk

• Analiza wydajności współrzędnościowej maszyny 

pomiarowej

• Możliwość zastosowania narzędzi do analizy, aby 

zoptymalizować wykorzystanie maszyn

• Eksport lub wydruk wyników w celu przeprowadzania 

dalszych porównań (odniesień)

• Dostęp do raportów z systemów monitorowania środowiska

Zakładka raportów: Uzyskaj szczegółowy 
obraz wydajności maszyny

http://hexagonMI.com
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ZMIANA PROJEKTU

Konstruktor wprowadza zmianę 
projektu do elementu 

SPRAWDZONY PROGRAM

Sprawdzony program jest teraz 
dostępny i można go uruchomić przy 
zachowaniu standardowej szybkości 
w ramach produkcji

KONTROLA PROGRAMU

Program jest dostępny w celu 
kontroli części - uruchamiany jest 
przy zachowaniu 50% standardowej 
szybkości

URUCHOMIENIE FUNKCJI NADZORU

Zmiana programu jest podświetlana 
dla Kierownika Działu Kontroli 
Jakości w celu akceptacji, przeglądu 
i uruchomienia

NOWA CZYNNOŚĆ

Inżynier ds. Jakości tworzy 
nową wersję programu części, 
wykorzystując najnowsze dane CAD

URUCHOMIENIE HXGN SMART 
QUALITY

Odpowiedzialny za program 
pomiarowy Inżynier ds. Jakości 
otrzymuje powiadomienie

WORKFLOWVIEW: ZSYNCHRONIZUJ PRACĘ 
I ZADANIA OPERACYJNE
Moduł przepływu pracy umożliwia użytkownikom udoskonalenie i zorganizowanie 
pracy oraz zadań organizacyjnych w fabryce.

Bez względu na to, czy plany kontroli są standardowe bądź złożone, WorkflowView 
oferuje kilka odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych czynności metrologicznych, 
a także umożliwia tworzenie dostosowanego do potrzeb klienta harmonogramu 
przepływu pracy. Przegląd wszystkich rozpoczętych czynności, w tym wskaźnik 
statusu, pomaga użytkownikom w wizualizacji i zarządzaniu procedurami 
operacyjnymi w fabryce. Czynności, które zostały przypisane poszczególnym 
użytkownikom, dla wygody operatora są wyświetlane na ekranie My Tasks Screen 
(Ekran: Moje Zadania) po uprzednim zalogowaniu, zapewniając zgodność ze 
zdefiniowanymi datami dostawy. Dzięki funkcji przepływu pracy, użytkownik 
może wyeliminować niepewność zarządzania zadaniem i zawsze utrzymać się 
na właściwym torze, aby usprawnić nie tylko indywidualne procesy, ale również 
zarządzanie fabryką jako całością.

• Wszystkie rozpoczęte czynności i ich status na jednym dashboardzie

• Możliwe tworzenie czynności dostosowanych do potrzeb użytkownika

• Automatyczne i dostosowane do potrzeb użytkownika powiadamianie o 
rozpoczętych zadaniach

• Bezpośrednie połączenie z INSPECT 

http://hexagonMI.com


Udoskonalona statystyka pomiarów poprzez połączenie 
danych operacyjnych

• Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, aby zebrać 

dane dotyczące parametrów środowiska pracy

• Każde urządzenie PULSE obsługuje aż do sześciu 

czujników - określa temperaturę, wilgotność, oświetlenie 

i kolizje maszyny

• Lepsza widoczność urządzeń, aby zredukować czas 

przestoju podczas pracy

• W celu przeprowadzenia analizy statystycznej za pomocą 

programu Q-DAS dostępne są warunki środowiska pracy  

Zakładka PULSE: Monitorowanie Warunków 
Środowiska Pracy Współrzędnościowych Maszyn 
Pomiarowych za pomocą Dashboard  

ENVIRONMENTVIEW: ZDALNY MONITORING WARUNKÓW ŚRODOWISKA  
PRACY MASZYNY 

Opcja EnvironmentView umożliwia 

monitoring warunków środowiska pracy 

na dashboardzie w trybie online i w 

czasie rzeczywistym. Dostęp do opcji 

możliwy jest przez zakładkę PULSE. 

Opcja wykorzystuje sieć czujników 

środowiskowych i elementów oraz 

koncentrator (hub) PULSE firmy 

Hexagon, aby umożliwić podgląd 

warunków i zaalarmować określony 

personel za pomocą informacji 

przekazywanej w formie elektronicznej 

oraz sms, w przypadku, gdy parametry 

pracy zostaną naruszone

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI]

HxGN SMART Quality: 
Zarządzanie Zasobami
• Szczegółowy Podgląd Każdej 

Maszyny 
Oferuje szczegółowe informacje 
dotyczące urządzeń, dzięki 
czemu użytkownik zyskuje pełną 
kontrolę nad maszynami

• Wbudowane Zarządzanie 
Przepływem Pracy i Zadaniami 
Umożliwia automatyzację 
procesów pracy, aby zwiększyć 
wydajność

• Otwarta Struktura 
Odpowiadająca Potrzebom 
Każdego Zakładu Produkcyjnego 
Oferuje użytkownikom możliwość 
kontroli ogólnej wydajności 
wszystkich urządzeń i zakładów 
przemysłowych znajdujących się 
w zakresie ich kompetencji



Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w wyczuwaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA
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