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BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z 
ROSNACYMI WYMAGANIAMI 
JAKOŚCI
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe tworzone są z myślą o długoletnim użytkowaniu. 

Oprogramowanie znacznie szybciej rozwija się i dostosowuje do rosnących wymagań i nowych 

potrzeb przemysłu. Ciągłe doskonalenie produktu jakim jest oprogramowanie gwarantuje pełne 

wykorzystanie możliwości sprzętowych urządzeń pomiarowych. 

Aktualizacje oprogramowania mogą usprawnić i zoptymalizować pracę użytkownika i zwiększyć 

wydajność procesu pomiaru w zgodności z najnowszymi normami, zapewniając do tego zgodność 

operacyjną. Korzyści te sprawiają, że aktualizacja oprogramowania staje się wręcz nieodzowna 

dla maksymalnej produktywności. Możliwości najdokładniejszych, najszybszych, posiadającej 

odpowiednią konstrukcję maszyn pomiarowych mogą zostać zmniejszone poprzez brak 

dostosowanego oprogramowania. Dlatego ciągłe zmiany na lepsze i doskonalsze oprogramowanie 

pomagają przygotować zakład produkcyjny na czekające w przyszłości nowe i większe wyzwania. 

Jeśli jeden z najlepszych klientów wytwórcy wprowadza ważne zmiany operacyjne, takie jak na 

przykład adaptacja do nowych wymagań jakościowych lub przejście do nowego formatu CAD, 

aktualizacja oprogramowania jest niezbędna do osiągnięcia interoperacyjności, która umożliwia 

wytwórcy płynną współpracę. Aby spełnić oczekiwania użytkowników Hexagon Manufacturing 

Intelligence udostępnia najnowsze oprogramowanie w ramach usługi SMA.  

WSTĘP
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KORZYSTAJ Z 
NAJNOWSZEGO 
OPROGRAMOWANIA  
ZWIĘKSZ JAKOŚĆ
Ponieważ oprogramowanie metrologiczne podlega nieustannemu 

rozwojowi, użytkownik może wahać się czy i kiedy zaktualizować swoje 

oprogramowanie. Zdarza się, że decyzja podejmowana jest dopiero 

wtedy, gdy użytkownik nie jest już w stanie utrzymać poziomu wymaganej 

wydajności lub gdy nie jest w stanie spełniać nowych wymagań 

jakościowych, wykorzystując starą wersję oprogramowania. Aby uniknąć 

obniżenia jakości i dać możliwość nadążania za rosnącymi wymaganiami 

ze strony jakości jak i prędkości pomiarów, firma Hexagon Manufacturing 

Intelligence pod koniec standardowego okresu gwarancyjnego programu 

oferuje umowy serwisowe oprogramowania (SMA). Umowa Serwisowa 

Oprogramowania (SMA) nie tylko zapewnia nieograniczony dostęp do 

każdej nowej wersji oprogramowania, która pojawiła się na rynku podczas 

obowiązywania umowy, ale również dostęp do wielu wyjątkowych usług.

Aby zaktualizowane oprogramowanie było jak najefektywniejsze, operator 

z działu kontroli jakości musi w pełni wykorzystywać technologię, która 

poddawana jest nieustannym zmianom. Każda umowa SMA obejmuje 

darmowe szkolenie z zakresu zastosowania nowych funkcji wprowadzonych 

w najnowszych wersjach oprogramowania.
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WŁAŚCIWE WSPARCIE 
WE WŁAŚCIWYM 
CZASIE
Klienci podpisujący umowę SMA czerpią korzyści z oferowanych im wielu 
wyjątkowych usług obejmujących: 

• dostęp do wszystkich nowych wersji oprogramowania wprowadzonych na 
rynek podczas obowiązywania umowy

• darmowe, zdalne wsparcie dla realizacji wszystkich potrzeb i wymogów 
związanych z instalacją i konfiguracją nowego oprogramowania

• możliwość przetestowania dodatkowych pakietów oprogramowania bez 
obowiązku zakupu (np. interfejsy dla nowych formatów 3D CAD)

• ponowne dostarczenie licencji oprogramowania w przypadku kradzieży 
lub uszkodzenia bądź też wymiany komputera, na którym zainstalowano 
licencjonowane oprogramowanie

• preferencyjne warunki usług wsparcia technicznego
• darmowe uczestnictwo w seminariach szkoleniowych Hexagon 

Manufacturing Intelligence z zakresu wykorzystywania funkcji 
wprowadzonych w najnowszych wersjach oprogramowania

• zniżki na dodatkowe kursy szkoleniowe przeprowadzane w trybie 
online bądź na salach wykładowych w zależności od lokalizacji, 
firmy które podpisały umowę SMA mogą również zyskać wiele innych 
dodatkowych korzyści. Użytkownicy powinny skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem Hexagon, który przedstawi im zalety podpisania umowy 
SMA. 

Zapraszamy również na wydarzenia takie jak HxGN LIVE oraz HxGN LOCAL, 
uczestnictwo w których na pewno pozwoli na bycie lepiej zorientowanym w 
świecie nowoczesnej metrologii. Na tych wydarzeniach jest możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach, szkoleniach. Wydarzenia dają również szansę na 
poznanie ludzi z branży najnowszych technologii. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PODPISANIA UMOWY SMA
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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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