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TARTSON LÉPÉST A 
NÖVEKVŐ MINŐSÉGI 
IGÉNYEKKEL
Míg a koordináta-mérőgépeket hosszú évekre tervezik, a méréstechnikai szoftverek gyorsan 

fejlődnek. A frissítések amellett, hogy biztosítják, hogy a szoftver lépést tartson a gyorsan fejlődő 

hardverek képességeivel, a felhasználói élményt és a szoftver teljesítményét is javíthatják, míg 

a legfrissebb szabványok szerinti szoftver-frissítések biztosítják az előírásoknak megfelelő 

üzemeltetést. Az ilyen jellegű fejlesztések révén a szoftverek frissítése elengedhetetlen az 

ellenőrzési hatékonyság lehető legnagyobb mértékű növeléséhez.

A legtartósabb, kiválóan megépített koordináta-mérőgépek teljesítményét leronthatja egy elavult 

szoftver; a frissítések megóvhatják a vállalatot a jövőbeli kihívásokkal és változásokkal szemben. 

Ha például egy gyártó legfontosabb ügyfeleinek tevékenységében jelentős változás áll be, például 

új minőségbiztosítási követelményeket vezetnek be, vagy új CAD-formátumra váltanak, a szoftver-

frissítések elengedhetetlenek az átjárhatóság biztosításához, melynek révén a gyártó megfelelhet 

az új követelményeknek és megtarthatja létfontosságú üzleti kapcsolatait. 

Ha a felhasználóknak frissíteniük vagy bővíteniük kell meglévő szoftverüket, akkor a Hexagon 

Manufacturing Intelligence szoftver-frissítési csomagokat kínál, melyek a gyártók folyamatos 

fejlődésével biztosítják, hogy megfeleljenek az ellenőrzési követelményeknek és lépést tartsanak a 

méretellenőrzési szabványok fejlődésével. 

BEVEZETÉS
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FEJLESSZE A 
SZOFTVEREKET  
JAVÍTSA A MINŐSÉGET
Tekintve, hogy a méréstechnikai szoftverek folyamatosan fejlődnek, a 

felhasználó számára gondot jelenthet annak megítélése, hogy a szoftvereiket 

kell-e frissíteni, és mikor. A döntés néha csak akkor születik meg, amikor a 

felhasználó már nem tudja fenntartani a szükséges hatékonyságot, vagy ha 

az új minőségi követelményeknek már nem lehet megfelelni a szoftver régebbi 

verziójával. A termelési állásidők elkerülése és a szoftverekkel kapcsolatos 

kihívások leküzdése érdekében a Hexagon Manufacturing Intelligence Szoftver-

karbantartási szerződéseket (SMA) kínál a szoftverek rendes garanciális 

idejének lejárta után. Az SMA szerződések nem csak az alkalmazás-szoftverek 

valamennyi, a szerződéses időszak alatt kiadott új verziójához biztosítanak 

korlátlan hozzáférést, hanem számos exkluzív szolgáltatáshoz is.

Annak biztosítása érdekében, hogy a frissített szoftver hatékony ellenőrzési 

munkafolyamatot valósítson meg, a minőségellenőrzési osztály operátorainak 

teljes mértékben ki kell tudniuk aknázni a fejlődő technológiában rejlő 

lehetőségeket. Valamennyi SMA részét képezi a legfrissebb szoftver-

verziókban bevezetett funkciókat megismertető ingyenes képzés. 

http://www.hexagonMI.com
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MEGFELELŐ 
TÁMOGATÁS 
A MEGFELELŐ IDŐBEN
Az SMA előfizetők számos exkluzív szolgáltatás előnyeit élvezhetik, többek 

között:

• Hozzáférés a szerződéses időszak alatt kiadott valamennyi új szoftver-

verzióhoz

• Ingyenes táv-támogatás az új szoftver telepítésével és konfigurálásával 

kapcsolatos bármely kérdésben

• Vásárlási kötelezettség nélküli kipróbálási lehetőség további 

szoftvercsomagokhoz (például interfészek új 3D CAD-formátumokhoz)

• Ingyenes újbóli szoftver-licensz átadás annak a személyi számítógépnek az 

ellopása, sérülése vagy cseréje esetén, amelyre a szoftver-licensz telepítve 

volt

• Kedvezményes műszaki segítségnyújtás 

• Ingyenes részvétel a Hexagon Manufacturing Intelligence képzésein, 

amelyek a legfrissebb szoftver-verziókban bevezetett funkciókat 

megismertetik

• Kedvezmények további tantermi és online képzésekre

Az SMA előfizetők számára a helyszíntől függően további előnyös lehetőségek 

is rendelkezésre állnak. A felhasználók a Hexagon helyi képviselőjével 

kapcsolatba lépve ismerhetik meg ezeket a lehetőségeket. Az olyan Hexagon 

események is, mint például a HxGN LIVE és a HxGN LOCAL, szintén értékes 

információforrások, ahol lehetőség kínálkozik műhelybeszélgetésekre, 

előadásokra és találkozásokra, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az SMA 

előfizetők teljes mértékben kihasználhassák szoftver-palettájukat.

AZ SMA ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐNYÖK

http://www.hexagonMI.com


A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó 
cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi technológiáinak 
illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. 
Vezető méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásokat 
szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és 
cselekvésben élen járó szakértelmünk – mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink 
számára lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben 
termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.

Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, 
gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán 
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, 
hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a 
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része, 
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, 
melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és 
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az 
ipari vállalati alkalmazások terén.

KOORDINÁTA MÉRŐGÉPEK

3D LÉZER SZKENNEREK

SZENZOROK

HORDOZHATÓ MÉRŐKAROK

SZOLGÁLTATÁSOK

LÉZERTRACKEREK ÉS ÁLLOMÁSOK

MULTISZENZOROS ÉS OPTIKAI RENDSZEREK

FEHÉRFÉNY-SZKENNEREK

MÉRÉSTECHNIKAI SZOFTVERMEGOLDÁSOK

CAD / CAM

STATISZTIKAI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

AUTOMATIZÁLT ALKALMAZÁSOK

MIKROMÉTEREK, TOLÓMÉRŐK ÉS IDOMSZEREK

TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZOFTVER
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