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VOLG DE ONTWIKKELINGEN 
VOOR KWALITEITSEISEN
Hoewel de coördinatenmeetmachines (CMM's) zijn ontwikkeld om jarenlang betrouwbaar en 

nauwkeurig te zijn, ontwikkelt de metrologiesoftware zich veel sneller. Upgrades zorgen niet alleen 

dat de software wordt afgestemd op de voortdurende hardwareverbeteringen, maar kunnen ook 

de gebruikerservaring en softwareprestaties verbeteren. Door de software bij te werken met de 

nieuwste normen, kunnen bedrijven de naleving garanderen. Deze vormen van vooruitgang maken 

het upgraden van software cruciaal om de inspectieproductiviteit te maximaliseren.

Zelfs de meest duurzame, bestendigste CMM's kunnen achterblijven vanwege gedateerde 

software en updates kunnen het bedrijf helpen beschermen tegen toekomstige uitdagingen 

en veranderingen. Als een van de belangrijkste klanten van een fabriek bijvoorbeeld een grote 

operationele verandering ondergaat, zoals het integreren van nieuwe kwaliteitsvereisten 

of het omschakelen naar een nieuwe CAD-omgeving, zijn software-updates cruciaal om de 

interoperabiliteit te garanderen die de fabrikant in staat stelt om aan deze nieuwe eisen te voldoen 

en de belangrijke zakenrelatie voort te zetten. 

Wanneer gebruikers hun huidige software moeten bijwerken of uitbreiden, biedt Hexagon 

Manufacturing Intelligence software-upgradepakketten die garanderen dat fabrikanten zich 

continu kunnen ontwikkelen om aan hun inspectievereisten te voldoen en de ontwikkeling en van 

dimensionele inspectienormen bij te houden. 

INLEIDING
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SOFTWARE 
UITBREIDEN  
KWALITEIT VERHOGEN
Aangezien metrologiesoftware zich voortdurend blijft ontwikkelen, kan het 

voor gebruikers lastig zijn om te bepalen of en wanneer ze hun software 

moeten bijwerken. Soms wordt de beslissing genomen wanneer het niet meer 

mogelijk is voor de gebruiker om dezelfde mate van efficiëntie te behouden of 

wanneer een nieuwe kwaliteitsvereiste niet kan worden bewerkstelligd met de 

oudere versie van de software. Om stilstandtijd in de productie te vermijden en 

klanten de ultieme gemoedsrust te bieden wat betreft hun software-uitdaging, 

stelt Hexagon Manufacturing Intelligence aan het einde van de software-

garantieperiode Softwareonderhoudsovereenkomsten (Software Maintenance 

Agreements; SMA's) beschikbaar. Een SMA biedt niet alleen onbeperkte 

toegang tot elke nieuwe versie van de applicatiesoftware die tijdens de 

contractperiode wordt uitgebracht, maar verleent fabrikanten ook een reeks 

exclusieve services.

Om te garanderen dat de bijgewerkte software een efficiënte inspectieworkflow 

aanstuurt, moeten operators van de kwaliteitsafdeling alle voordelen van de 

ontwikkelende technologie kunnen benutten. Elke SMA bevat gratis training 

waarmee gebruikers de nieuwste functies in de software kunnen ontdekken. 
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DE JUISTE 
ONDERSTEUNING  
OP HET JUISTE 
MOMENT
SMA-abonnees kunnen profiteren van een breed scala aan exclusieve services, 
zoals:

• Toegang tot alle nieuwe softwareversies die tijdens de contractperiode 
worden uitgebracht

• Gratis ondersteuning op afstand bij het installeren en configureren van de 
nieuwe software

• De mogelijkheid om aanvullende softwarepakketten vrijblijvend te testen 
(bijv. interfaces voor nieuwe 3D CAD-formaten)

• Gratis leveren van softwarelicenties in het geval van diefstal of schade, of 
vervanging van de pc waarop de software is geïnstalleerd

• Preferentiële technische assistentie 
• Gratis deelname aan trainingsessies van Hexagon Manufacturing 

Intelligence om de nieuwste functies van de software te ontdekken
• Korting op aanvullende klassikale en online trainingscursussen

Afhankelijk van de locatie kunnen er ook andere voordelen beschikbaar 
zijn voor SMA-abonnees. Gebruikers dienen contact op te nemen met een 
plaatselijke Hexagon-vertegenwoordiger om te ontdekken welke extra 
voordelen voor hen beschikbaar zijn. Hexagon-evenementen als HxGN LIVE en  
HxGN LOCAL, waar de abonnee de mogelijkheid heeft om workshops en training 
te volgen en te netwerken, zijn ook waardevolle informatiebronnen die zorgen 
dat de SMA-abonnee het brede scala aan software optimaal kan benutten.

SMA-VOORDELEN
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Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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