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ȚINEȚI PASUL CU 
CERINȚELE CALITĂȚII ÎN 
CONTINUĂ EVOLUȚIE
În timp ce mașinile de măsurat în coordonate (CMM-uri) sunt concepute să reziste, software-
ul de măsurare evoluează mai rapid. Pe lângă asigurarea faptului că software-ul ține pasul cu 
capabilitățile de îmbunătățire rapidă a hardware-ului, actualizările pot spori experiența utilizatorului și 
performanța software-ului și pot actualiza software-ul cu cele mai recente standarde pentru a asigura 
conformitatea operațională. Aceste tipuri de progrese fac ca upgrade-ul de software să fie crucial în 
maximizarea productivității inspecției.

Performanța CMM-urilor celor mai durabile și mai bine construite poate fi blocată de software-ul 
depășit, iar actualizările pot ajuta la protejarea afacerii de provocările și modificările ulterioare. 
De exemplu, dacă unul dintre clienții cei mai apreciați ai producătorului apelează la o modificare 
operațională majoră, cum ar fi adoptarea noilor cerințe de calitate sau trecerea la un nou format CAD, 
actualizările de software sunt esențiale pentru obținerea interoperabilității care permite producătorului 
să răspundă acestor noi cerințe și să continue relații de afaceri importante. 

Atunci când utilizatorii au nevoie să actualizeze software-ul existent, Hexagon Manufacturing 
Intelligence oferă pachete de upgrade pentru software care asigură producătorilor posibilitatea de 
a evolua continuu cu scopul de a-și îndeplini cerințele de verificare și de a ține pasul cu evoluția 
standardelor de control dimensional. 

INTRODUCERE
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ÎMBUNĂTĂȚIREA 
SOFTWARE-ULUI  
CREȘTE CALITATEA
Dat fiind faptul că software-ul de măsurare evoluează în mod constant, este 
dificil pentru utilizatori să decidă dacă și când să-și actualizeze software-ul. 
Uneori, decizia este luată atunci când nu mai este posibil ca utilizatorul să 
mențină eficiența necesară sau când o nouă cerință de calitate nu se poate 
realiza cu versiunea mai veche a software-ului. Pentru a evita timpii morți din 
producție și pentru a liniști clienții în legătură cu orice provocare propusă de 
software, Hexagon Manufacturing Intelligence oferă contracte de mentenanță a 
software-ului (SMA) la sfârșitul perioadei normale de garanție a software-ului. Un 
SMA asigură nu doar acces nerestricționat la fiecare versiune nouă a software-
ului aplicației lansate în perioada contractului, dar și o serie de servicii exclusive.

Pentru a garanta faptul că software-ul actualizat creează un flux de lucru eficient 
în ceea ce privește inspecțiile, operatorii din departamentul de calitate trebuie să 
poată profita din plin de noua tehnologie. Fiecare SMA trebuie urmat de instruire 
pentru a utiliza caracteristicile disponibile în cele mai recente versiuni software. 

http://www.hexagonMI.com
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ASISTENȚĂ POTRIVITĂ  
LA MOMENTUL 
POTRIVIT
Beneficiarii SMA se bucură de o gamă de servicii exclusive care includ:

• Acces la toate versiunile noi de software pe perioada contractului
• Suport gratuit de la distanță pentru orice aspect legat de instalarea și 

configurarea noului software
• Posibilitatea de a testa pachete software suplimentare fără nicio obligație de 

a le achiziționa (de exemplu, interfețe pentru noi formate CAD 3D)
• Furnizare gratuită a unei noi licențe, în caz de furt sau deteriorare sau 

înlocuire a PC-ului pe care este instalată licența software-ului
• Asistență tehnică dedicată 
• Participarea gratuită în cadrul workshopurilor Hexagon Manufacturing 

Intelligence pentru prezentarea caracteristicilor introduse în cele mai recente 
versiuni software

• Reduceri pentru cursuri suplimentare și cursuri de formare online
În funcție de locație, pot fi disponibile și alte avantaje suplimentare pentru 
beneficiarii SMA. Pentru a afla mai multe despre aceste avantaje, utilizatorii 
ar trebui să contacteze un reprezentant local Hexagon. De asemenea, 
evenimentele Hexagon, ca de exemplu HxGN LIVE și HxGN LOCAL, sunt surse 
de informare valoroase, oferind oportunități pentru workshopuri, instruire și 
conectare, care pot spori abilitatea beneficiarului SMA de a profita pe deplin de o 
gamă largă de aplicații software.

AVANTAJELE SMA

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence oferă suport 
producătorilor din industrie să dezvolte tehnologiile 
importante din ziua de azi și produsele capabile să schimbe 
ziua de mâine. Ca un specialist în soluții de top de metrologie 
și fabricare, competența noastră în analizare, gândire și 
acționare - colectarea, analiza și utilizarea activă a datelor 
măsurate - oferă clienților noștri încrederea pentru creșterea 
vitezei de producție și acelerarea productivității, îmbunătățind 
calitatea produsului.

Prin intermediul unei rețele de centre locale de service, 
centrelor de producție și comerciale de pe cinci continente, 
realizăm o schimbare inteligentă în industria de fabricație, 
pentru a construi o lume în care calitatea stimulează 
productivitatea. Pentru mai multe informații, consultați 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence este parte a companiei 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), un 
furnizor de top la nivel mondial de tehnologii ale informațiilor 
care impulsionează calitatea și productivitatea în aplicațiile 
industriale și geospațiale ale întreprinderilor.

MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE

SCANARE CU LASER 3D

SENZORI

BRAȚE DE MĂSURĂ PORTABILE

SERVICII

SISTEME LASER TRACKER ȘI STAȚII

SISITEME MULTISENZOR ȘI OPTICE

SCANERE CU LUMINĂ ALBĂ

SOLUȚII SOFTWARE PENTRU METROLOGIE

CAD / CAM

CONTROL STATISTIC AL PROCESELOR

APLICAȚII AUTOMATE

MICROMETRE, ȘUBLERE ȘI CALIBRE

DESIGN ȘI PLANIFICARE COSTURI SOFTWARE
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