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DRŽTE KROK S VÝVOJEM 
POŽADAVKŮ NA KVALITU
Zatímco souřadnicové měřicí stroje jsou určeny pro použití v delší časovém horizontu, software 

pro měření je díky svému rychlému vývoji určen zpravidla pro daleko kratší období. Aby software 

odpovídal rychle se zdokonalujícímu hardwaru, měl lepší uživatelské rozhraní a výkonnost, je nutné 

ho upgradovat.

I výkon těch nejodolnějších, dobře zkonstruovaných SMS může být degradován zastaralým 

softwarem. V případě, že zákazník přijme nové požadavky z hlediska kvality nebo přejde na nový 

formát CADu, aktualizace softwaru jsou zcela zásadní pro splnění požadavků. Upgrade softwaru je 

proto klíčový pro maximalizaci produktivity kontroly.

Společnost Hexagon svým zákazníkům nabízí balíčky pro uprage softwaru, které výrobcům 

umožňují trvale se rozvíjet, splňovat nároky na kontrolu a zároveň držek krok s vývojem norem 

pro kontrolu rozměrů.

ÚVOD
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VYLEPŠENÍ SOFTWARU  
ZVÝŠENÍ KVALITY
Protože se software na měření neustále vyvíjí, pro zákazníka může být obtížné 

najít správnou dobu, kdy jej upgradovat. Rozhodnutí pro tento krok mohou 

být různá: výrobce již se starým softwarem nemůže zachovat požadovanou 

efektivitu nebo dodržovat nové požadavky na kvalitu.

Aby se zabránilo prostojům ve výrobě a zákazníci neměli starosti se 

softwarem, nabízí společnost Hexagon Manufacturing Intelligence na konci 

standardní záruční doby na software Smlouvy o údržbě softwaru (SMA). 

Smlouva SMA garantuje nejen neomezený přístup ke všem novým verzím 

aplikačního softwaru vydaným během doby trvání smlouvy, ale také řadu 

exkluzivních výhod.

Aby aktualizovaný software podpořil efektivní pracovní postupy kontroly, musí 

být operátoři v oddělení kontroly kvality schopni rozvíjející se technologie 

plně využít. Každá smlouva SMA zahrnuje seznámení s funkcemi zaváděnými 

v nejnovějších verzích softwaru. 

http://www.hexagonMI.com
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SPRÁVNÁ PODPORA  
VE SPRÁVNOU DOBU
Předplatitelé smluv SMA těží z výhod řady exkluzivních služeb:

• Přístup ke všem novým verzím softwaru vydávaným po dobu trvání smlouvy

• Bezplatná vzdálená podpora ohledně potřeb týkajících se instalace a 

konfigurace nového softwaru

• Možnost testovat další softwarové balíky bez jakéhokoli závazku jejich 

koupě (např. rozhraní pro nové 3D CAD formáty)

• Přednostní technická pomoc 

• Bezplatná účast na školicích seminářích společnosti Hexagon 

Manufacturing Intelligence, které se zabývají funkcemi zaváděnými 

v nejnovějších verzích softwaru

• Slevy pro další třídu a online školicí kurzy

 

V závislosti na lokalitě mohou předplatitelé smluv SMA čerpat další výhody. 

Informace o těchto výhodách získají od místního obchodního zástupce 

společnosti Hexagon. 

Cennými zdroji informací jsou také akce společnosti Hexagon, např. události 

z řad HxGN LOCAL, během kterých se konají workshopy a školení.

VÝHODY SMA

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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