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PŘESVĚDČIVÉ ARGUMENTY

Nástroje, které vyvíjíme, spolehlivě převádí charakteristické hodnoty a parametry procesů do statistik a adekvátně je 

prezentují. Dláždíme cestu pro strukturované, přizpůsobené vyhodnocení a řízení průmyslových procesů. Naše softwarové 

produkty a know-how ve vytváření výkonných měřicích systémů zajišťují, že plný potenciál statistických vyhodnocení může 

v kterémkoli okamžiku přispět ke zvýšení efektivity – jde o cennou akvizici znalostí vedoucích k úspěchu našich zákazníků.

Více než 8 000 společností v různých průmyslových odvětvích a přibližně 150 000 uživatelů z celého světa důvěřuje softwaru 

Q-DAS®. V 55 zemích po celém světě se používají naše standardní nástroje. Jednotné podnikové standardy zajišťují 

celosvětovou reprodukovatelnost výsledků. 21 podporovaných jazyků překonává jazykové bariéry. Totéž platí pro naši síť 

poboček a partnerů a také pro divize a pobočky společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.

Q-DAS® USMĚRŇUJE TOKY DAT ZA 
ÚČELEM ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ. 

Systémová řešení 
Q-DAS CAMERA® Concept – efektivně implementujeme 

kvalitní výkonné měřicí systémy díky našim standardům 

produktů a služeb.

Q-DAS® uvnitř 
Integrace do systémů třetích stran – naši statistickou 

knihovnu lze integrovat přímo nebo jako webovou službu 

do aplikace jiných poskytovatelů.

Otevřený systém 
Komunikace s jinými systémy – dokážeme zajistit výměnu 

informací se systémy třetích stran, např. CAQ, MES nebo SAP.

Speciální funkce 
Unikátní – implementujeme speciální statistické funkce 

v úzké spolupráci s našimi zákazníky; tyto funkce jsou 

k dispozici pouze v softwaru Q-DAS®.

Celosvětové zákaznické služby 
Mezinárodní síť partnerů – garantujeme servis u zákazníka 

po celém světě a poskytujeme naše programy v příslušném 

národním jazyce.

Globální standard 
Celosvětová působnost – naši zákazníci často volí globální 

nasazení a požadují použití produktů Q-DAS® ve svých 

směrnicích.

Vyhodnocení splňuje národní a mezinárodní normy 

Správné a spolehlivé – máme patent na „automatizované 

statistické vyhodnocení dat“.

Statistická odbornost 

Společná definice požadavků – jsme profesionální partner 

a podílíme se na vytváření podnikových směrnic, norem a 

referenčních příruček.

Přenos znalostí 
Odborníci na statistiku – poskytujeme veškeré výhody 

používání statistických postupů a zaměřujeme se na aspekty 

relevantní v praxi.

Autorita formátu dat 
Formát přenosu Q-DAS ASCII – vyvinuli jsme oborový 

standard AQDEF® pro předávání informací o kvalitě. 

Řada rozhraní 
Okamžité připojení k měřicím přístrojům – již ve výchozí 

nabídce poskytujeme rozhraní k četným měřicím přístrojům.

Rozhraní s převodníkem 
Flexibilní a nákladově efektivní – převádíme cizí formáty tak, 

aby je mohly produkty Q-DAS® přečíst.



OBSAH

4

8

12

16

18

22

26

30

34

38

40

42

44

Možnosti měřicího procesu / solara.MP®

Způsobilost procesu / qs-STAT®

Návrh experimentů / vidara®

Statistický balík / destra®

Řízení procesů / procella®

Vizualizace v reálném čase / O-QIS®

Automatizované zpracování dat / M-QIS®

Flexibilní zobrazení výsledků / Q-DAS Web

Vizuální podpora / 3D CAD Viewer

Individuální rozvržení zpráv / Form Designer

Snadná integrace / rozhraní

Systémové řešení / Q-DAS CAMERA® Concept

Implementace systému / Služby Q-DAS®



solara.MP® 
ZPŮSOBILOST MĚŘICÍHO PROCESU
Hodnocení strojů, výrobních zařízení a soudobé výroby je založeno na statistické analýze charakteristických hodnot. 

Tyto hodnoty poskytují procesy, které měří předdefinované charakteristiky. Aby se zabránilo chybné interpretaci, 

zaznamenané naměřené hodnoty musí být spolehlivé a musí odrážet reálné podmínky. Měřicí procesy musí být 

způsobilé k provedení požadovaného úkolu v dané situaci. solara.MP® je dokonalou volbou pro stanovení způsobilosti 

měřicího procesu.
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PŘITAŽLIVÁ GRAFIKA A PŘESVĚDČIVÉ 
STATISTIKY

solara.MP® nabízí řadu grafických možností, které mohou uživatelé 

využít jako vizuální podporu při interpretaci vypočítaných statistik. 

Uživatelé si mohou veškeré grafické objekty přizpůsobit, aby získali 

rychlý a profesionální pohled na možnosti měřicího procesu.

ANALÝZA MOŽNOSTÍ  
PODLE MSA

solara.MP® provádí požadované analýzy možností, aby 

stanovila schopnosti měřicího systému. Řada společností 

v automobilovém průmyslu vytvořila podnikové směrnice 

pro podrobnou specifikaci těchto analýz a jejich praktickou 

implementaci. 

Hlavní rozdíly mezi obecně akceptovanými postupy, jako jsou 

studie typu 1 (Cg/Cgk), typu 2 a typu 3 (%GRR), nebo analýzy 

linearity a stability, spočívají v použitých metodách výpočtu 

a příslušných limitech. solara.MP® zahrnuje řadu směrnic 

z automobilového průmyslu, dokonce i postupy uvedené v 

příručce MSA Core Tools od AIAG.

solara.MP®

http://HexagonMI.com
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ANALÝZA SYSTÉMU MĚŘENÍ ATRIBUTŮ

Přístup pomocí detekce signálů je navržen tak, by porovnával hodnoty atributů s referenčními hodnotami. Pokud nejsou 

referenční hodnoty k dispozici, Bowkerův test určuje, zda uživatelé dosáhli porovnatelných výsledků. Studie typu 7 založená 

na Fleissově kappa nebo Cohenově kappa vyhodnocuje klasifikované hodnoty („ordinální“ charakteristiky).

MOŽNOSTI MĚŘICÍHO PROCESU PODLE VDA 5

VDA Volume 5 vyhodnocuje měřicí procesy na základě nejistoty měření. Výpočet nejistoty měření je založen na přístupu, který je stejně 

pragmatický jako analýza možností MSA; nicméně dodržuje specifikace GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) nebo 

EN V 13005. solara.MP® kombinuje nejistotu komponent do nejistoty rozpočtu a vypočítá rozšířenou nejistotu měření U. Jelikož poskytuje 

důkaz shody či neshody se specifikacemi normy ISO 14253, uživatelé jsou schopni uvážit odhadovanou nejistotu měření.

http://HexagonMI.com
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NEJISTOTA MĚŘENÍ PODLE GUM

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement) vysvětluje teorii výpočtu rozšířené nejistoty 

měření. Tento výpočet vyžaduje modelování měřicího 

procesu.

solara.MP® ilustruje model nejistoty pro každý proces 

v grafickém provedení. Vývojový diagram poskytuje přehled 

vztahů mezi komponentami nejistoty v jednotlivých 

rámečcích reprezentujících jednotlivé komponenty nejistoty. 

Uživatelům stačí kliknout na rámeček a mohou komponentu 

nejistoty upravit. Díky intuitivní metodě zadávání umožňuje 

program snadno vypočítat kombinovanou standardní 

nejistotu nebo rozšířenou nejistotu měření.

REPORTY

Reporty poskytují uživatelům výstižný a přitažlivý pohled 

na statistiky a grafické zobrazení. Tyto reporty často 

dokumentují možnosti měřicího procesu. Dají se ukládat jsou 

soubory PDF nebo zasílat jako e-mailové přílohy. Reporty 

v podobě grafických souborů lze snadno integrovat do 

systémů třetích stran.

solara.MP® je rovněž dostupná jako webová aplikace (str. 31).

solara.MP®

http://HexagonMI.com


qs-STAT®  
ZPŮSOBILOST PROCESU
qs-STAT® je preferovaný nástroj pro hodnocení a trvalé zlepšování procesů v průmyslové výrobě.  

Zahrnuté normy a směrnice poskytují potřebnou orientaci.
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GRAFIKA A STATISTIKA

Existuje řada statistických postupů,které automaticky identifikují nejvhodnější časový model rozložení a přiřazují data 

příslušnému modelu procesu dle normy ISO 21747-2. qs-STAT® rovněž poskytuje uživatelům bohatou sadu grafických 

statistických souhrnů a jednotlivých grafik pro vizuální vyhodnocení procesů.

AUTOMATIZOVANÉ VYHODNOCENÍ PROSTŘEDNICTVÍM 
VYHODNOCOVACÍCH STRATEGIÍ

Pro výpočet statistik, jako jsou hodnoty Cp a Cpk, existují různé požadavky a metody. Všechny jsou založeny buď na normách, 

přidružení nebo podnikových směrnicích (např. BMW, GMPT, Robert Bosch, Volkswagen atd.), nebo na individuálním přístupu. 

Strategie vyhodnocení definuje všechny specifikace požadované pro výpočet statistik. Tato strategie, zakomponovaná 

do jádra softwarových produktů Q-DAS®, garantuje reprodukovatelnost výsledků.

• Pomocí integrované strategie vyhodnocení uživatelé vždy 

dodržují správný přístup k výpočtu statistik na základě 

norem, přidružení a podnikových směrnic, nebo 

individuálního postupu.

• Výsledky jsou srovnatelné a lze je ověřit.

• qs-STAT® vytváří důvěru ve spolehlivost výsledků.

• Díky možnosti přizpůsobit strategii vyhodnocení 

specifickým požadavkům jsou uživatelé schopni vyhovět 

individuálním požadavkům.

qs-STAT®

http://HexagonMI.com
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REPORTY

Reporty poskytují uživatelům výstižný a přitažlivý pohled 

na statistiky a grafické zobrazení. Dají se ukládat jako 

soubory PDF nebo zasílat jako e-mailové přílohy. Reporty v 

podobě grafických souborů lze snadno integrovat do systémů 

třetích stran.

qs-STAT® PODPORUJE ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ

qs-STAT® je spolehlivý prostředek ke stanovení výkonu stroje a možností procesu. Různé filtry a výběrová kritéria detekují 

trendy a odchylky. Tyto typy analýz uživatelům často umožňují činit závěry ohledně významných vlivů způsobených různými 

faktory, jako je například stroj, šarže, dutina, operátor, nástroj, teplota a podobně. 

qs-STAT® poskytuje základní nástroj pro zobrazení vlivů v přitažlivém grafickém provedení a jejich vyhodnocení za účelem 

identifikace prostoru pro zlepšení. Získané znalosti vedou k podstatnému zdokonalení procesů a snížení nákladů na proces.

http://HexagonMI.com
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INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ

Přestože se qs-STAT® zaměřuje na strategii vyhodnocení, uživatelé nadále mohou vybírat postupy statistického testování a 

individuální specifikace.

Správa jednotlivých uživatelů podporuje přizpůsobené konfigurace specifikující uživatelská práva, grafická uživatelská 

rozhraní a nastavení grafiky. Jako snadno použitelný software poskytuje qs-STAT® automatizované výsledky a reporty, ale 

nabízí také veškeré funkce a detaily, které potřebují odborníci na statistiku.

qs-STAT®

qs-STAT® je rovněž dostupný jako webová aplikace (str. 31)

http://HexagonMI.com


vidara®  

NÁVRH EXPERIMENTŮ 
vidara®, nabízející řadu statistických metod a testů, je nástroj pro zlepšování procesů. Uživatelé mohou těžit 

z intuitivního uživatelského rozhraní a přitažlivé grafiky, která umožňuje rychlou interpretaci výsledků vyhodnocení. 

vidara® je navržena pro uživatele balíků qs-STAT® a solara.MP®, kteří hledají smysluplné rozšíření včetně možností 

vyhodnocení s ohledem na zdokonalování projektů.
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NÁVRH EXPERIMENTŮ

Návrh experimentů analyzuje příčiny a důsledky mezi různými faktory a optimalizuje produkty a procesy. Hlavní roli hraje 

dobře strukturované pořizování dat. 

• Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje vytváření individuálních návrhů experimentů.

• Přitažlivé a smysluplné grafické zobrazení výsledků.

• Optimalizace několika odezev.

ANALÝZA ROZPTYLU A REGRESE

Analýza rozptylu a regrese podporuje uživatele 

při přizpůsobení matematických modelů pro vztahy příčiny 

a důsledku mezi různými faktory a odezvami.

• Vynikající návrhy modelů

• Různé návrhy analýzy rozptylu

• Editor vzorců

• Smíšené efekty

• Hierarchicky vnořené modely

• Nevyvážená data

• Vizuální diagnostika modelu

• Cookova vzdálenost, hodnoty vzdálenosti a rezidua

vidara®

http://HexagonMI.com
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PROJECT EXPLORER STRUKTURUJE ANALÝZY

Integrovaný Project Explorer kombinuje analýzy prováděné v různých modulech do kompaktních pracovních balíčků 

a strukturuje je. Virtuálně uzavře související data a výsledky vyhodnocení a pomáhá uživatelům snadno a rychle přecházet 

do různých modulů příslušného prvku projektu.

ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI

Analýzy spolehlivosti kontrolují, zda produkt v průběhu 

času splňuje kladené požadavky za specifických podmínek. 

vidara® pomáhá uživatelům plánovat analýzy během doby 

životnosti, vyhodnocovat data shromážděná při experimentu 

a zobrazovat výsledky v grafické podobě. 

• Test konce životnosti

• Cenzorování (typ I, typ II a hybridní schémata cenzorování)

• Test náhlé smrti

• Eckel postup pro poruchy

• Testy úspěšného běhu

http://HexagonMI.com
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vidara®

POHYB V PROGRAMU PROJECT 
EXPLORER

Soubory dostupné ve formátu AQDEF® mohou sloužit jako 

zdroj dat pro jednotlivé relace ve struktuře projektu.

Program uloží všechny zdroje dat, kroky analýzy, výsledky 

vyhodnocení a grafiku do souboru projektu. Spravuje tak 

všechny relevantní informace. Soubory projektu usnadňují 

spolupráci, protože uživatelé mohou poskytnout soubor 

projektu veškerým účastníkům projektu a ukázat jim 

aktuální stav projektu.

Project Explorer umožňuje pohyb v různých fázích a relacích 

projektu nebo v dostupných modulech vyhodnocení. Jestliže 

uživatelé použijí program Project Explorer k přechodu do 

fáze projektu dokončené v softwarovém produktu Q-DAS®, 

který není v jejich počítači nainstalován nebo jehož licence 

je v daném okamžiku blokována jiným uživatelem, program 

automaticky přepne do režimu zobrazení. Software nyní 

zobrazuje výsledky příslušné fáze / relace projektu a tudíž 

poskytuje všechny relevantní informace. Nicméně v režimu 

zobrazení nelze upravovat data. 

Uživatelé přiřazují každému prvku ve vytvořené struktuře 

projektu externí dokumenty a v případě potřeby použijí 

odpovídající odkaz. Vybraný dokument se potom otevře 

v příslušné aplikaci.

KOMPAKTNÍ A PŘEHLEDNÁ STRUKTURA DAT A VÝSLEDKŮ

Uživatelé vytváří ve struktuře projektu různé úrovně. Pracovní balíčky kombinují analýzy stejného typu v jednotlivých 

fázích projektu. Uživatelé definují jednotlivé relace pro jednotlivé kroky analýzy. Tyto relace zahrnují zdroje dat, které je 

nutné sledovat, a metody vyhodnocení. Různé grafické zobrazení vyhodnocení a formuláře zobrazují výsledky vyhodnocení 

v příslušné relaci. Software ukládá aktuální stav všech dat a informace do příslušného projektu a uživatelé mohou v práci 

kdykoli pokračovat.

http://HexagonMI.com


destra®  

STATISTICKÝ BALÍK 
destra® je komplexní statistický balík, jehož průvodce provádí uživatele vyhodnocením dat procesu vedoucím k dosažení 

smysluplných výsledků. Balík destra® zahrnuje řadu statistických metod; společně tyto metody poskytují zásadní nástroj 

pro optimalizaci aktuálního stavu procesu.
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Průvodce balíku destra® provádí uživatele vyhodnocením dat procesu vedoucím k dosažení smysluplných výsledků. destra®, 

schválený jako klasický statistický balík, je rovněž preferovaným nástrojem pro optimalizaci procesů v projektech Six Sigma. 

Ať se jedná o úroveň Green Belt, Black Belt nebo Master Black Belt, nabízí software jednoduché, grafikou podpořené metody 

vyhodnocení, ale také řadu nástrojů pro odborníky.

Zatímco destra® nabízí celý balík statistických nástrojů, vidara® je softwarové řešení, které lze zkombinovat se solara.MP® 

a qs-STAT®, takže potom nabídne stejný rozsah funkcí, navíc zahrnující všechny dostupné možnosti konfigurace.

KOMPLEXNÍ ANALÝZA

destra® je nástroj pro podrobnou analýzu dat vyžadovanou 

pro podnikovou přípustnost nebo u nových vývojových 

projektů. Produkt obsahuje následující moduly:

• Analýza měřicího systému (stanovení možností měřicího 

systému)

• Analýza vzorku (krátkodobé možnosti a ověření meřicího 

vybavení)

• Analýza způsobilosti procesu (schválení procesu 

pro výrobní účely)

• Regresní analýza / Analýza rozptylu (analýza řetězce 

příčin a následků)

• Analýza spolehlivosti (spolehlivost založená 

na Weibullově rozdělení)

destra®

http://HexagonMI.com


procella® 
ŘÍZENÍ PROCESŮ 
procella® je nástroj pro statistické řízení procesů v dílnách. (Automaticky) zaznamenává naměřené hodnoty 
vyrobených dílů, které pořizují různí operátoři v měřicí stanici pomocí přenosných měřicích přístrojů. 
Nakonfigurovaná kritéria statistického řízení procesů kontrolují tato data již během jejich záznamu.
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PLÁNY TESTŮ A POSLOUPNOST TESTŮ

Operátoři nejprve vyberou test-plán měřeného dílu. Test-plán otevřou buď tím, že ho zvolí v seznamu všech test-plánů 

v příslušné měřicí stanici, použitím kritérií filtru k zúžení seznamu, nebo pomocí skeneru čárových kódů, který přenese 

jedinečné ID dílu.

Po zvolení test-plánu zobrazí procella®  grafické uživatelské rozhraní umožňující snadný záznam a vyhodnocení naměřených 

a testovaných dat. Program provede operátory kontrolou dílu a nahlásí veškeré odchylky od posloupnosti testů. Operátoři 

mohou naplánovat nastavovací měření a zpracovat neúplná měření.

ZÁZNAM DAT

procella® umožňuje ruční kontrolu naměřených a testovacích dat nebo je přenáší přímo z různých typů měřicího vybavení 

prostřednictvím vhodného rozhraní. Měřicí zařízení je buď přímo připojené k počítači přes vhodné rozhraní, nebo přenáší data 

prostřednictvím multiplexeru připojeného k počítači.

procella®

http://HexagonMI.com
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VIZUÁLNÍ DESIGN

procella® nabízí více než jedinou výchozí masku vstupní obrazovky. Flexibilní design je jednou z klíčových výhod tohoto 

nástroje. Grafické zobrazení se definuje během implementace a konfigurace programu. Zahrnuje grafy hodnot, souhrnnou 

grafiku a dokonce i obrázky, výkresy v CADu a poznámky ke kontrole týkající se dílu nebo měřených charakteristik. procella® 

vizuálně indikuje, kde a jak má operátor díl změřit. Operátoři mohou zobrazení během posloupnosti testů dokonce měnit. 

Například po zaznamenání dat proměnných a atributů software automaticky přepne na jiné zobrazení, jakmile dojde 

ke změně typu charakteristik. Pomocí tlačítek mohou operátoři zobrazení či výkresy přepínat také ručně.

SPRÁVA UŽIVATELŮ

Operátoři obvykle zaznamenávají testovací data. Ačkoli to zní jednoduše, tento úkol vyžaduje nejprve pečlivou definici toho, 

co operátor smí a co ne. Právě to se dělá pomocí správy uživatelů v softwarových produktech Q-DAS®, operátoři tak vidí 

a používají jen předdefinovanou masku vstupní obrazovky. Nemohou měnit tolerance nebo odstraňovat vstupní hodnoty. 

Správa uživatelů definuje každou informaci, kterou uživatelé mohou nebo musí zadat, např. zobrazit další data před kontrolou 

nebo během ní. Operátoři nepotřebují žádné školení v používání nástroje procella®, protože správci jasně definují jejich 

možnosti. Použití softwaru je tudíž zcela evidentní.

http://HexagonMI.com
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ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Jakmile se zobrazí upozornění, procella vyzve operátora 

k povinnému zadání událostí, příčin a opatření. Katalog 

nabízí celou řadu položek, ze kterých může operátor rychle 

vybrat tu správnou. Zřetelné přiřazení a frekvence událostí, 

opatření a příčin jsou součástí analýzy. Povinné vstupy 

zajišťují zdokumentování všech typů odchylek.

UPOZORNĚNÍ

procella® vizualizuje statistické odchylky od specifikací procesů v dialogových oknech upozornění. Upozorňuje například 

na porušení tolerančních mezí nebo limitů kontroly, nebo na porušení grafů kontroly kvality či trendů procesů. Jakmile se 

zobrazí upozornění, operátor bude vyzván k zadání událostí, příčin a opatření pro identifikaci skupin a zaznamenání odchylek. 

Zejména použití grafů kontroly kvality a sledování limitů kontroly přispívá k zachování stability procesu.

procella®

http://HexagonMI.com


O-QIS®  
VIZUALIZACE V REÁLNÉM ČASE
O-QIS® je nástroj určený pro vizualizaci a vyhodnocení testovacích a provozních dat. Existují různé způsoby generování 

těchto dat.  O-QIS® nabízí dokonalé řešení příslušného úkolu poskytováním různých modulů.

• MCA/CMM Reporting slouží k vyhodnocení a schválení jednotlivých měření s odkazem na historická data.

• procella® umožňuje ruční zadání testovacích dat nebo jejich přenos z měřicího vybavení a multiplexerů přes sériové 

rozhraní.

• Monitorování pro vizualizaci naměřených dat a zpracování parametrů přímo z programovatelného logického automatu 

(PLC).

• Alert Manager slouží k vizualizaci upozornění téměř v reálném čase.
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MCA/CMM REPORTING 

Modul MCA/CMM Reporting nástroje O-QIS® je vyhrazen pro vyhodnocení naměřených hodnot po dokončení měření dílu. 

Modul předpokládá, že měřicí systém po dokončení měření vygeneruje soubor obsahující informace o naměřeném dílu, jeho 

charakteristiky a aktuální naměřené hodnoty. Obvyklou aplikací je měření souřadnicových měřicích strojů. Měřicí program 

a měření nabízí veškeré požadované informace, které lze poskytnout v podobě souboru Q-DAS®. Mnozí výrobci měřicích 

přístrojů podporují formát dat Q-DAS AQDEF®. Nástroj O-QIS® vizualizuje tato data přímo po jejich vygenerování a zobrazí je 

operátorovi v konfigurovatelné souhrnné grafice. Software dokonce do vyhodnocení zahrne naměřené hodnoty z předchozích 

měření. Operátoři mohou okamžitě rozpoznat trendy a odchylky v aktuálním měření a rozhodnout, zda chtějí měření 

akceptovat nebo odmítnout pro statistickou analýzu (např. v případě chybných měření). Mohou automaticky vygenerovat 

report ve formátu PDF nebo ho odeslat jako přílohu e-mailu.

O-QIS®

PROCELLA

procella® je součástí O-QIS®. Podrobný popis nástroje procella® najdete na str. 18.

http://HexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com   |   q-das.de24

MONITOROVÁNÍ

Typickou aplikací modulu Monitorování je vizualizace dat měření a procesu poskytovaných systémem záznamu v krátkých 

časových intervalech. Záznamový systém shromažďuje a ukládá data a cyklicky je poskytuje ve formátu AQDEF®. 

Monitorování tato data použije a nepřetržitě vizualizuje informace o měření. Software automaticky aktualizuje vizualizaci 

měření s každou naměřenou hodnotou, kterou shromáždí a poskytuje zřetelný přehled i pro řadu charakteristik. Operátoři se 

mohou zaměřit na naměřená data nebo parametry a v případě, že se objeví odchylky, mohou promptně zareagovat, například 

seřídit stroj. Program dokonce současně vizualizuje několik zdrojů dat v jedné pracovní stanici. Když stroj vykáže odchylky, 

příslušná dlaždice změní barvu na červenou. Funkce dolování dat umožňují snadno identifikovat charakteristiky nebo 

jednotlivá měření, která způsobují odchylky. Monitorování zobrazuje poznámky k upozorněním v různých barvách v závislosti 

na porušeném typu kritérií statistického řízení procesů.

Části nástroje O-QIS® jsou rovněž dostupné jako webová aplikace (str. 32).

http://HexagonMI.com
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ALERT MANAGER

Během záznamu dat se mohou objevovat různá statistická upozornění, od porušení tolerance po upozornění v grafech 

kontroly kvality. Různé moduly O-QIS® jsou určeny k tomu, aby je zobrazily všechny současně. Vizualizací těchto upozornění 

na jediném místě pomáhá modul Alert Manager uživatelům vyhodnotit stav upozornění v jednotlivých měřicích stanicích 

– dokonce i v případě rozsáhlých nebo prostorově oddělených dílenských zařízení. Vizualizace se nevztahuje k dílům, ale 

k dalším datům, například stroji.

V následujícím příkladu je vyobrazeno osm barevných dlaždic, jedna pro každý stroj. Když se objeví upozornění, dlaždice 

změní barvu na červenou. Uživatelé okamžitě vidí, že potíže způsobil stroj 3. Po kliknutí na dlaždici zjistí, které charakteristiky 

spustily upozornění a zobrazí příslušnou související poznámku. Po vybrání charakteristiky získají informace o naměřených 

hodnotách a dokonce i historii upozornění.

Uživatelé mohou sledovat výrobní prostředí a současně potvrzovat a komentovat upozornění.

O-QIS®

http://HexagonMI.com


automatisiertes Berichtssystem

M-QIS® 
AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
Produkty statistického softwaru Q-DAS® načítají data z databáze, vyhodnocují je a generují přidružené reporty. 

Systém M-QIS® (Management Quality Information System) všechny tyto kroky automatizuje. 
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AUTOMATIZOVANÉ GENEROVÁNÍ ZPRÁV

Skupina načtených dat formuje základ pro statistické vyhodnocení. Modul M-QIS® používá data z výběrů včetně např. dat 

produktu A zaznamenaných minulý týden nebo posledních 5 000 naměřených hodnot objednávky X.

Dalším krokem je zvolení informací poskytujících cennou pomoc při rozhodování, např. report obsahující graf hodnot, 

histogram a indexy možností procesu na charakteristiku.

Nyní uživatel definuje osobu, která bude report přijímat. Vedoucí oddělení může požadovat na poradu týdenní výkaz, zatímco 

operátor stroje spíše potřebuje report týkající se výrobní linky. Tento příklad také ukazuje další rozhodující aspekt, který je 

nutné definovat – čas, kdy systém report vygeneruje. Vedoucí oddělení ji potřebuje jednou za týden, zatímco operátor stroje 

potřebuje provést nápravnou akci co nejdříve, takže potřebuje report téměř v reálném čase.

Modul M-QIS® přenáší všechny tyto aspekty do softwaru. Uživatelé definují čas a osoby, které obdrží konkrétní report, a 

dokonce mohou reporty v případě potřeby sami vygenerovat. Když bude vše v pořádku, reporty nebudou potřeba. 

Ovšem když stroj 4 vyrobí díl, jehož tloušťka přesahuje specifikace nebo jehož index možností procesu nesplňuje požadavky, 

odpovědná osoba promptně obdrží report plus individuální report indikující charakteristiky způsobující problém.

Tato automatizace poskytuje uživatelům reporty 

s výsledky vyhodnocení. Uživatelé ani nemusí 

pracovat se softwarem Q-DAS® interaktivně. 

Program odešle reporty ve formátu PDF jako 

přílohu e-mailu nebo je uloží. Ze statistických 

výpočtů a získaných znalostí budou těžit všechna 

oddělení související s výrobou.

M-QIS®

http://HexagonMI.com
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DLOUHODOBÉ ANALÝZY ZALOŽENÉ NA ZHUŠTĚNÝCH VÝSLEDCÍCH

Při statistické analýze procesů za dlouhé období stojí uživatelé mnohdy před náročným úkolem, protože musí často zpracovat 

obrovské množství dat. Řešení přináší komprimace dat modulu M-QIS®. Software počítá statistiky cyklicky a ukládá je do 

databáze Q-DAS®. Když je potřeba vyrobit roční zprávu ilustrující hodnotu Cpk a její změny po měsících, program použije 

pouze souhrnné měsíční výsledky a tudíž přečte dvanáct již vypočítaných výsledků, ačkoli jsou založeny na přibližně 50 

milionech jednotlivých měření. Konfigurovatelné nastavení definuje čas, kdy software ukládá výsledky a kritéria komprese 

použitá pro výpočet výsledků.

Kritéria komprese jsou např. statistiky za určité období, stroj, dutina, objednávka a podobně. Nezávisí na zobrazení 

jednotlivého procesu. 

Automatizovaný systém reportů modulu M-QIS® je také schopen tyto reporty zasílat.
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ARCHIVACE DAT

Uživatelé jen zřídkakdy načítají data zaznamenaná před dvěma nebo třemi roky pro nepřetržitou kontrolu 
způsobilosti procesu. Přesto jsou nuceni dodržovat a naplňovat zákonné požadavky na jejich uchování. Q-ARC 
(archivace) optimalizuje a zajišťuje kvalitu denně používaných dat v databázi, ale v případě potřeby umí použít 
i historická data. Software rovněž automaticky přenáší z databáze data zaznamenaná po definované období 
do externího úložiště. Uveďme příklad: Předpokládá se, že aktuální databáze Q-DAS® bude obsahovat pouze 
data zaznamenaná v průběhu jednoho roku od dnešního dne. Program spustí archivaci každý první den v měsíci. 
Nicméně databáze nyní obsahuje data za rok a měsíc. Takže služba archivuje data zaznamenaná za první měsíc 
období, aby databáze obsahovala pouze data zaznamenaná v průběhu posledního roku. Možná externí úložiště 
pro naměřená data vyloučeného měsíce mohou být buď archivní databáze, nebo soubory Q-DAS ASCII. Uživatelé 
mají k datům uloženým v archivech trvale přístup a mohou je v softwarových produktech Q-DAS® znovu použít.

M-QIS®

ArchivDatabáze

Automatizovaná migrace dat 

http://HexagonMI.com


Q-DAS® WEBOVÁ ŘEŠENÍ 
FLEXIBILNÍ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ
Pro softwarové produkty Q-DAS® poskytujeme webová řešení, která nejsou nutná instalovat do počítače, ale spouští se 

v internetovém prohlížeči. Webových řešení je více, protože rozdělujeme funkce podle primárního oboru použití. Jejich 

flexibilní použití je jednou z hlavních výhod, protože licence je vázána pouze během používání. Webové produkty Q-DAS® 

jsou rovněž poskytovány v jazycích, ve kterých jsou nabízeny standardní produkty Q-DAS®. Uživatelé si mohou přepnout 

grafické uživatelské prostředí do požadovaného jazyka.
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solara.MP Web

Webová komponenta solara.MP® je dokonalou volbou pro provádění úkolů analýzy měřicího systému. Podobně jako nástroj 

solara.MP® také webová aplikace zahrnuje studie MSA a výpočet statistik na základě podnikových směrnic. Uživatelé se 

mohou podívat na již provedené studie a interaktivně se pohybovat ve webovém rozhraní. Mohou otevírat individuální nebo 

souhrnná grafická zobrazení a zobrazovat, přesouvat nebo dimenzovat je jako samostatné prvky.

qs-STAT® Web

Podobně jako klasický software qs-STAT® se zaměřuje na funkce analýzy vzorků a rozsah funkcí vyžadovaných 

pro nepřetržitou analýzu způsobilosti procesu. Uživatelé načtou analyzovaná data z databáze Q-DAS® za pomoci filtrů 

a výběrových kritérií. Ve webovém prostředí mohou interaktivně generovat a používat statistiky, grafiku i reporty.

WEBOVÁ ŘEŠENÍ Q-DAS®

http://HexagonMI.com


O-QIS® WEB

O-QIS® Web dává prioritu vizualizaci dat. Příslušné informace o měření jsou již k dispozici v databázi Q-DAS®. O-QIS® Web 

je cyklicky vizualizuje a aktualizuje, přičemž využívá některé databázové funkce, jak ukazuje následující příklad.

Výrobní proces zahrnuje pět strojů. Uživatel musí v zařízení detekovat odchylky, například porušení tolerančních mezí. 

O-QIS® Web zobrazuje plán haly s pěti stroji. Vedle strojů je zobrazeno pět semaforů. Tyto semafory jsou spojeny 

s upozorněními v databázi Q-DAS®. Jakmile se objeví upozornění, na semaforu se rozsvítí červená a signalizuje uživatelům 

O-QIS® Web problém. Po kliknutí na světlo se uživatelům zobrazí na další webové stránce podrobné informace, např. grafy 

hodnot charakteristik dílu, které problém způsobily, nebo se zobrazí jen charakteristika, která je příčinou upozornění. 

Zobrazení se cyklicky aktualizuje, takže uživatelé vždy načítají z databáze a vizualizují aktuální naměřené hodnoty.

Konfigurace jednotlivých úrovní a vizuální design je možné v komponentě O-QIS® Web flexibilně upravovat.
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WEBOVÁ ŘEŠENÍ Q-DAS®

M-QIS® WEB

M-QIS® Web je preferovaný nástroj pro zobrazení statistik a grafiky na základě statistických analýz, např. zhuštěných 

informací (srovnávací testy, grafy statistik atd.). Flexibilní struktura umožňuje vytvářet individuální konfigurace na základě 

dalších dat. Co to ale ve skutečnosti znamená? Struktura analýzy odráží realitu co možná nejpřesněji. Jako příklad tady máme 

tři haly, přičemž v každé z hal jsou různé výrobní linky a každá linka vyžaduje různé operace v různých stanicích a používá 

stroje s odlišnými nástroji. Všechny úrovně poskytují informace o kvalitě a zahrnují rovněž informace z nižších úrovní. 

Uživatelé prochází zobrazenou grafiku shora dolů, aby identifikovali vhodná opatření a odhalili prostor pro zlepšení. Nástroj 

M-QIS® Web vytváří a rozšiřuje strukturu jednotlivých webových stránek a stránky dynamicky generuje podle definované 

struktury.

http://HexagonMI.com


3D CAD VIEWER 
VIZUÁLNÍ PODPORA
CAD model specifikující požadavky na produkt je základním výchozím bodem mnoha procesů kontroly kvality. CAD 

modely tvoří základ pro vytváření měřicích programů pro měřicí přístroje nebo test-plánů určených pro poloautomatické 

nebo ruční měřicí stanice zaznamenávající data testů. Kromě toho nabízí uživatelům vizuální podporu při provádění 

úkolů kontroly. Integrovaný systém reportů používá CAD model k ilustraci výsledků testů a vyhodnocení.
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3D CAD POSKYTUJE ZÁKLAD PRO PLÁNY TESTŮ

Uživatelé mohou v softwarových produktech Q-DAS® interaktivně vybírat a importovat funkce do CAD modelu pro účely 

plánování testů. Import podporuje zavedené formáty CAD (*.igs, *.3DXML, *.stl, *.cad, *.cto, *.CATPart, *.Obj). Funkce jako 

zvětšení, otáčení nebo posouvání modelu usnadňují výběr. 

V případě potřeby mohou uživatelé přidat další informace o prvcích nebo charakteristikách, např. meze specifikací, třídy 

charakteristik a podobně. Pro každou charakteristiku lze vybrat různé pohledy, například části obrobku nebo celý obrobek 

z jiné perspektivy. Software uloží příslušný pohled a spojí ho s přidruženou charakteristikou.

Když použijí produkty Q-DAS®, které již zahrnují test-plán a zaznamenané naměřené hodnoty, uživatelé vyberou 

charakteristiky a přiřadí je CAD modelu.

Pomocí seznamu částí/charakteristik lze snadno zobrazit jednotlivé prvky/charakteristiky v CAD modelu. Zvolením 

příslušných prvků/charakteristik ze seznamu uživatelé zobrazí v softwaru všechny charakteristiky, pouze charakteristiky 

specifických prvků nebo individuální charakteristiky.

3D CAD VIEWER

http://HexagonMI.com
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Pokud nejsou naměřená data zaznamenávána softwarovými produkty Q-DAS®, ale měřicími přístroji, například SMS, CAD 

model slouží během vytváření měřicího programu jako programovací základna. 

Mnohé měřicí přístroje již přenáší do produktů Q-DAS® data pro vizualizaci a statistické vyhodnocení ve formátu Q-DAS® 

AQDEF. Díky integrovanému CAD modelu vizualizují softwarové produkty Q-DAS®, například O-QIS®, výsledky měření 

z měřicího přístroje v reálném čase. Aplikace vyžaduje výsledky měření a dostupný CAD model, ale také popisný soubor 

přiřazující prvky / charakteristiky v CAD modelu. Většina typů měřicího softwaru tyto soubory podporuje.

Když není žádný popisný soubor přiřazující prvky / charakteristiky dostupný, musí uživatelé někdy tyto prvky / charakteristiky 

v produktech Q-DAS® přiřadit.

PODPORA ZÁZNAMU DAT 

Nástroje O-QIS® a procella® jsou vhodné pro ruční zadávání dat, ale data zaznamenávají také přes sériové rozhraní. 

Schválené jako nástroje pro vizualizaci výsledků a upozornění statistického řízení procesů v reálném čase jsou nyní dokonce 

určeny k zobrazení pohledů pro specifické charakteristiky v CAD modelu. Kombinace těchto funkcí dokonale provádí 

operátora úlohou měření. Tím se zvyšuje bezpečnost a minimalizuje se riziko chybného vložení. 

http://HexagonMI.com
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3D CAD VIEWER

REPORTY ZAHRNUJÍCÍ 3D CAD

CAD modely slouží svému účelu v mnoha oblastech statistické analýzy; dokonce se dají použít v reportech. Individuální 

a přizpůsobené reporty odkazují na příslušný CAD model. Protože jsou prvky / charakteristiky přiřazeny k výkresu, report 

automaticky zobrazí příslušné charakteristiky v CAD modelu společně s přidruženými výsledky vyhodnocení.

3D CAD Viewer poskytuje uživatelům početnou sadu funkcí, které mohou využít ve všech softwarových produktech Q-DAS®. 

Uživatelé ho používají pro plánování testů nebo pro účely záznamu dat, ale usnadňuje také vyhodnocení a vytváření reportů.

http://HexagonMI.com


FORM DESIGNER 
NÁVRHÁŘ REPORTŮ A MASEK
Všechny produkty Q-DAS® poskytují uživatelům šablony reportů. Reporty obsahují informace o test-plánu, další texty, 

vypočítané statistiky a grafiku. Po načtení sady dat zobrazí software příslušný obsah ve vybrané šabloně reportu.
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Form Designer se často používá společně s modulem 

M-QIS® pro vytváření individuálních reportů pro různé 

příjemce. Uživatelé si vybírají a používají vytvořené šablony 

reportů v jednotlivých produktech Q-DAS®.

Form Designer vytváří šablony reportů 

pro všechny produkty Q-DAS®. Reporty 

mohou zobrazovat libovolný typ výstupu 

dostupný v softwarových produktech 

Q-DAS®, např. texty, statistiku, vzorce 

a grafiku. Rovněž přímo integrují 

grafiku ve formátu JPG a BMP nebo 

CAD modely a spojují je s informacemi 

o charakteristikách. Příjemce reportu 

snadno pochopí, jak statistika a grafika 

souvisí s příslušným produktem. 

Uživatelé umístí body výstupu 

do šablony reportu pomocí přetažení.

KONFIGURACE REPORTŮ

Uživatelé, kteří potřebují přizpůsobit šablony reportu, používají Form Designer k jejich úpravám nebo k vytváření 

individuálních šablon.

FORM DESIGNER

http://HexagonMI.com


ROZHRANÍ
Existují různé způsoby přenosu naměřených dat do softwaru Q-DAS®. Nejčastěji jsou data přenášena z přenosných 

měřicích přístrojů nebo multiplexerů přes sériové rozhraní nebo přes datové rozhraní ve formátu dat Q-DAS® AQDEF. 

Data dostupná v jiném formátu se přenáší do softwaru Q-DAS® pomocí konvertoru. Díky rozhraním pro ERP, CAQ a MES 

lze software Q-DAS® implementovat do stávajícího IT prostředí.
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ROZHRANÍ Q-SAP PRO SAP R/3 QM PROSTŘEDNICTVÍM STI A IDI
Interakce softwarových produktů Q-DAS® se SAP QM nabízí komplexní řešení pro společné použití obou systémů. Zatímco 

SAP se používá k optimalizaci centrálních obchodních procesů, produkty Q-DAS® automaticky poskytují uživatelům 

kompletní přehled měřicích a testovacích procesů a vyhodnocují tyto procesy na základě statistických metod. 

Modul QM řešení SAP R/3 nabízí dvě rozhraní pro externí systémy – „rozhraní pro statistická data“ (QM-STI) a „rozhraní pro 

data kontroly“ (QM-IDI). Tímto způsobem přenáší uživatelé relevantní data, například sady dat kontroly, charakteristiky a 

naměřené hodnoty. V závislosti na příslušné aplikaci ukládají uživatelé naměřená a testovací data nepřetržitě do produktů 

SAP QM nebo produkty Q-DAS® přenáší zhuštěné výsledky zpět do SAP QM. Obě metody zajišťují konzistenci se systémem 

SAP. Pro účely statistického vyhodnocení jsou data buď ukládána do databáze Q-DAS®, nebo je SAP QM přenáší do produktů 

Q-DAS® prostřednictvím rozhraní QM-STI.

ROZHRANÍ

AQDEF®: ADVANCED QUALITY DATA EXCHANGE FORMAT

Formát dat AQDEF® (Advanced Quality Data Exchange Format) je určen pro 

standardizovaný přenos dat mezi měřicím zařízením a softwarovými produkty 

Q-DAS®. Průmyslová pracovní skupina AQDEF® definuje obsah tohoto formátu 

dat a vždy bere v úvahu základní požadavky zákazníků. Její členové tudíž 

garantují, že formát dat nabízí reprezentativní rozsah a jednotnou interpretaci 

a aplikaci klíčových polí.

Výsledkem poskytovaným pracovní skupinou je standardizovaný katalog datových polí, který je relevantní pro řadu uživatelů. 

Tento katalog tvoří základ pro rychlé a jasné vyhodnocení založené na pořízených datech, aby bylo možné činit chytrá 

a spolehlivá rozhodnutí bez časově náročné a k chybám náchylné konverze dat.

ROZHRANÍ Q-IF PŘIPOJUJÍCÍ PŘENOSNÉ MĚŘICÍ VYBAVENÍ  
A MULTIPLEXERY

Uživatelé přenášejí naměřená data přímo do softwarových produktů Q-DAS® prostřednictvím sériového rozhraní (RS-232 

nebo USB). Naše produkty v současnosti standardně podporují více než 150 měřicích přístrojů a multiplexerů. K dispozici jsou 

různé balíčky rozhraní pro připojení těchto zařízení k softwaru.

Naše balíčky nabízí rozhraní pro komunikaci mezi různými 

typy přenosných měřicích zařízení, měřicími přístroji 

s rozhraním RS-232, různými měřicími a multikanálovými 

multiplexery, které propojují několik měřicích zařízení se 

softwarem. Pomocí krabiček připojených k externím signálům 

nebo automatizovaným zařízením můžete ovládat přenos 

dat prostřednictvím PLC. Balíčky rozhraní pro záznamníky 

dat / sběrače dat podporují integraci zařízení pro nahrávání 

mobilních dat.

http://HexagonMI.com


Q-DAS CAMERA® CONCEPT
Q-DAS CAMERA® Concept efektivně implementuje výkonné měřicí systémy pro kontrolu kvality v průmyslové výrobě. 

Poskytuje inovativní softwarové nástroje a postupy umožňující navrhovat správně strukturované a dynamické měřicí 

systémy. Uživatelé mohou rychle provádět analýzu procesů ve všech fázích toku dat kvality.  

Softwarové balíky související s konkrétními úkoly nabízí praktická řešení.

Q-DAS CAMERA® Concept nejen obsahuje softwarové produkty Q-DAS®, ale je těsně spojen s řadou služeb pro podporu 

společností při uvádění, implementaci a údržbě systému. Poradíme vám s jakýmkoli problémem týkajícím se statistiky 

od definice a výpočtu statistik, přes konfiguraci strategie vývoje až po optimalizaci procesů.
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• Standardizovaná rozhraní pro různé systémy

• Komplexní analýza prostřednictvím integrace dat kvality 

a procesů

• Ověřené statistické vyhodnocení

• Automatizované vyhodnocení a uživatelsky specifikované 

zobrazení výsledků

• Modulární systém

• Standardizované procesy implementace a rozsáhlé 

zkušenosti s implementací

• Mezinárodní síť pro globální podporu u zákazníka

rchiving 
(Archivace)
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valuating 
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anaging 
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VÝHODY ŘEŠENÍ Q-DAS CAMERA® CONCEPT

FÁZE ŘEŠENÍ Q-DAS CAMERA® CONCEPT
Q-DAS CAMERA® Concept se skládá z různých částí v rámci kontextu (automatizovaného) záznamu dat. Fáze shromažďování 
integruje systémy, které zpracovávají data týkající se kvality založená na formátu dat Q-DAS® AQDEF® nebo prostřednictvím 

rozhraní pro měřicí přístroje, ovládací prvky PLC nebo nadřízené systémy jako ERP, CAQ, MES atd. Software vizualizuje 

zaznamenaná data v reálném čase a statisticky je kontroluje během posouzení. Neprodleně informuje uživatele, jakmile 

dojde k porušení kritérií statistického řízení procesů. 

Centrální datové úložiště a údržba jsou klíčové aspekty pro správu dat ve fázi správy. Data podléhají ve fázi vyhodnocení 
automatizovanému statistickému vyhodnocení podle definovaných specifikací (standardních, podnikových a asociačních 

směrnic). Tyto specifikované strategie vývoje tvoří základ pro reprodukovatelnost výsledků a přísun informací na úroveň 

plánování a managementu.

Fáze vykazování řešení Q-DAS CAMERA® Concept dokumentuje tyto výsledky měření. Softwarové produkty Q-DAS® 

zobrazují výsledky v ručně generovaných výsledných sestavách, automaticky zasílaných reportech, na řídicích panelech 

nebo webových stránkách a podobně. Fáze archivace se soustředí zejména na použití dostupných mechanismů tak, aby byly 

obrovské objemy dat trvale dostupné bez jakékoli ztráty informací či výkonu.

 Q-DAS CAMERA® CONCEPT

http://HexagonMI.com


SLUŽBY Q-DAS®
 

Naše široká nabídka služeb podporuje zákazníky, aby používali software Q-DAS® optimálním způsobem.
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MONITOROVÁNÍ PROJEKTU

Centrum systémové integrace Q-DAS® s kvalifikovaným a zkušeným týmem pracovníků podporuje zavádění softwarových 

produktů Q-DAS® a implementaci řešení Q-DAS CAMERA® Concept. Pomůžeme vám ve všech fázích projektu, od návrhu 

a specifikace po údržbu používaného systému.

WORKSHOPY

V rámci workshopu prodiskutujeme patřičné detaily ohledně instalace, konfigurace a počátečního provozu softwaru Q-DAS®. 

Prvním krokem je definice a analýza aktuální situace ve vaší společnosti. Pochopení struktur procesů a provozů poskytne 

důležité informace pro vybudování systému splňujícího vaše individuální požadavky.

INSTALACE A KONFIGURACE

Praktická realizace řešení Q-DAS CAMERA® Concept začíná implementací. Nainstalujeme příslušné softwarové komponenty 

podle vaší specifikace systému a nakonfigurujeme a upravíme je přesně pro váš obor použití. 

UPGRADY

Chcete upgradovat svou verzi softwaru, abyste mohli využít výhod pokročilé nebo rozšířené řady funkcí? Společně definujeme 

individuální strategii upgradu, stanovíme požadavky a prodiskutujeme konfiguraci systému.

ŠKOLICÍ KURZY PRO PRODUKTY

Doporučujeme vám absolvovat individuální školicí program splňující požadavky vaší společnosti již během instalace nebo 

po ní. V závislosti na probíraných tématech jsou tyto praktické semináře vedeny zkušenými TEQ školiteli společnosti Q-DAS® 

GmbH. Podívejte se na náš komplexní školicí program na webu teq.de.

ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE SYSTÉMU

Podpoříme vás při údržbě nainstalovaného systému dokonce i po úspěšné implementaci. Pravidelná údržba zajišťuje 

dlouhodobou stabilitu systému. Údržba zahrnuje optimalizaci správy dat a definici strategií archivace tak, aby došlo 

ke zvýšení výkonu systému i když zpracováváte obrovský objem dat.

WEBOVÁ PODPORA

Provádíme vzdálenou údržbu a poskytujeme možnost sdílení stolního počítače za účelem rychlé a snadné podpory 

bez ohledu na místo. V případě potřeby se spojíme s vaším systémem přes Internet, abychom šetřili náklady a čas.

DOKUMENTACE K SYSTÉMU

Instalace komplexních systémů vyžadují individuální technickou programovou dokumentaci, která pomůže uživatelům 

při používání a údržbě systému.

SLUŽBY Q-DAS®

http://HexagonMI.com


Kontakty najdete také na webu HexagonMI.com.

KONTAKTUJTE NÁS

ČESKÁ REPUBLIKA

Hexagon Metrology s.r.o. 

Litvínovská 609/3 

190 00 Praha 9 

T: +420 272 680 830  

SLOVENSKO

Hexagon Metrology s.r.o. 

Tuhovská 10722/29 

831 06 Bratislava 

T: +421 232 600 026 
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WE ARE PLEASED TO SUPPORT YOU. 
PROFESSIONALLY.

KONTAKT
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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

Software Q-DAS® stanovuje standardy kontroly kvality 
v průmyslové výrobě. 150 000 uživatelů z celého světa 
věří firmě Q-v a úspěšně používá její software, stejně jako 
přidružená školení a konzultační služby, aby zvýšili kvalitu 
produktů a procesů. Řešení Q-DAS® si již zvolilo více než 
8 000 zákazníků z různých průmyslových odvětví a profitují 
z plného potenciálu správných a spolehlivých statistických 
vyhodnocení. Softwarové produkty Q-DAS® zaznamenávají, 
vizualizují a vyhodnocují data za účelem zvýšení efektivity 
v 55 zemích.

Objemný katalog praktických seminářů Q-DAS® poskytuje 
základní metodologické dovednosti statistického řízení 
procesů, měření ve výrobě a kontroly kvality. To je doplněno 
obecným a dále specifickým školením pro každý dostupný 
softwarový produkt Q-DAS®. Ta podporují naše uživatele v úsilí 
o dosažení cílů při plnění jejich úkolů.

Další informace naleznete na webu q-das.de/en.
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