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HÅLL JÄMNA STEG MED 
KVALITETSKRAVENS 
UTVECKLING
Även om koordinatmätmaskiner (CMM) är konstruerade för att vara hållbara går utvecklingen av 

mätmjukvaran snabbt. Förutom att se till att mjukvaran matchar funktionerna hos hårdvaran 

kan uppgraderingar förbättra användarupplevelsen och mjukvaruprestandan samt uppdatera 

mjukvaran med de senaste standarderna för att säkerställa verksamhetens efterlevnad. Denna 

typ av utveckling innebär att uppgradering av mjukvaran har central betydelse för en maximerad 

produktivitet i inspektionsarbetet.

Prestandan hos de mest hållbara och välkonstruerade koordinatmätmaskinerna kan begränsas 

av föråldrad mjukvara, och uppdateringar kan bidra till att skydda verksamheten mot kommande 

utmaningar och förändringar. Om exempelvis tillverkaren har en viktig kund som genomgår en 

större verksamhetsförändring och antar nya kvalitetskrav eller byter till ett nytt CAD-format är 

mjukvaruuppdateringar väsentliga för att uppnå driftskompatibilitet, så att tillverkaren kan uppfylla 

de nya kraven och behålla den viktiga kunden. 

När den befintliga mjukvaran behöver uppdateras eller utökas erbjuder Hexagon Manufacturing 

Intelligence uppgraderingspaket, så att du kan förnya din mjukvara kontinuerligt och hålla jämna 

steg med standardutvecklingen för dimensionsmätning. 

INTRODUKTION
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FÖRBÄTTRA 
MJUKVARAN 
ÖKA KVALITETEN
Eftersom mätmjukvaran ständigt utvecklas kan det vara svårt för användarna 

att avgöra om och när mjukvaran behöver uppgraderas. Ibland fattas beslutet 

inte förrän användaren inte längre kan upprätthålla nödvändig effektivitet, eller 

när ett nytt kvalitetskrav inte kan uppnås med den äldre mjukvaruversionen. 

För att du ska slippa produktionsavbrott och bekymmer med eventuella 

mjukvaruproblem erbjuder Hexagon Manufacturing Intelligence ett avtal 

för mjukvaruunderhåll (SMA) i slutet av mjukvarans ordinarie garantiperiod. 

Ett SMA ger inte bara obegränsad tillgång till varje ny version av 

applikationsprogrammet som släpps under avtalsperioden, utan erbjuder även 

till exempel gratis telefonsupport.

För att säkerställa att den uppdaterade mjukvaran främjar ett effektivt 

arbetsflöde måste personalen kunna utnyttja den nya tekniken fullt ut. I varje 

SMA ingår utan extra kostnaddeltagande på våra PC-DMIS dagar där de 

senaste mjukvarufunktionerna presenteras.

http://www.hexagonMI.com
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RÄTT SUPPORT 
I RÄTT TID
SMA-kunder kan dra nytta av en rad tjänster, däribland:

• tillgång till alla nya mjukvaruversioner som släpps under avtalsperioden

• fri telefonsupport

• möjlighet att testa ytterligare mjukvaruoptioner utan köpkrav (t.ex. 

gränssnitt för nya 3D CAD-format)

• gratis förnyad tillgång till mjukvarulicensen i händelse av stöld eller skada, 

eller om datorn som mjukvarulicensen är installerad på byts ut

• fritt deltagande i Hexagon Manufacturing Intelligences PC-DMIS dagar då 

bland annat de senaste mjukvaruversionernas funktioner presenteras

• rabatter på utbildning i klassrum och online.

Beroende på ort kan även ytterligare förmåner finnas tillgängliga för SMA-

kunder. Som användare kan du kontakta en lokal Hexagon-representant för 

mer information om dessa förmåner. Även Hexagon-evenemang som HxGN 

LIVE och HxGN LOCAL erbjuder värdefull information och möjligheter kunder 

att delta i workshops, utbildningar och nätverkande för att öka förmågan att 

utnyttja de olika mjukvarornas fördelar fullt ut.

SMA-FÖRMÅNER

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence hjälper industriella 
tillverkare att utveckla dagens omvälvande teknik och 
framtidens livsförändrande produkter. Som en ledande 
metrologi- och tillvekningslösningsspecialist ger vår expertis 
inom Sensing, Thinking, Acting – insamling, analys och aktivt 
användning av mätdata – våra kunder förtroende att öka 
produktionshastigheten och accelerera produktiviteten 
samtidigt som de förbättrar produktkvaliteten.

Med hjälp av ett nätverk av lokala servicecentra, 
produktionsanläggningar och kommersiell verksamhet 
på fem kontinenter, formar vi smarta förändringar inom 
tillverkningsindustrin för att bygga en värld där kvalitet 
driver produktiviteten. Se HexagonMI.com för mer 
information.

Hexagon Manufacturing Intelligence är en del av Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), en ledande 
global leverantör av informationsteknik som driver 
kvalitet och produktivitet över geospatiala och industriella 
företagsapplikationer.

KOORDINATMÄTMASKINER

3D LASERSKANNING

SENSORER

PORTABLA MÄTARMAR

SERVICE

LASERTRACKERS & TOTALSTATIONER

MULTISENSORER & OPTISK MÄTUTRUSTNING

SCANNINGSYSTEM, VITT LJUS

MJUKVARULÖSNINGAR

CAD / CAM

STATISTISK PROCESSKONTROLL

AUTOMATISERADE APPLIKATIONER

MIKROMETRAR, SKJUTMÅTT OCH ÖVRIGA MÄTINSTRUMENT

DESIGN- OCH BERÄKNINGSPROGRAMVARA
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