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Introduktion 

QC-CALC SPC er en komplet SPC pakke som analyserer data opsamlet af QC
Brug QC-CALC SPC grafer og rapporter til konstant at overvåge dine processer og holde kontrol over dem.
 
QC-CALC SPC tilbyder mange forskellige grafer og 
overblikket til at tage her og nu beslutninger.
 
På få sekunder giver QC-CALC SPC dig et præcist billede af hvordan din produktion 
brugervenlige menuer. 
 
Gruppe data fra flere datakilder, filtrering, overvåge produktionen, og bruge grafer med et par enkelte 
museklik. 
 

Hvordan virker det 

QC-CALC Real-Time læser målemaskinens og /eller måleudstyrets data og gemmer det i en netværks 
database og gør resultatet tilgængelige for QC
QC-CALC SPC åbner den samme database fra dit kontor eller anden location, og det muligt for dig at 
overvåge hvad der sker i måleområdet. Efterhånden som emner bliver målt i værkstedet, ser du en 
kontinuerlig opdatering af grafen med ”live” resultater. 
grafer og rapporter som giver dig et komplet overblik over din produktions proces.
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CALC SPC er en komplet SPC pakke som analyserer data opsamlet af QC-CALC Real
CALC SPC grafer og rapporter til konstant at overvåge dine processer og holde kontrol over dem.

CALC SPC tilbyder mange forskellige grafer og funktioner til hjælp til at analysere og give dig 
overblikket til at tage her og nu beslutninger. 

CALC SPC dig et præcist billede af hvordan din produktion 

ering, overvåge produktionen, og bruge grafer med et par enkelte 

Time læser målemaskinens og /eller måleudstyrets data og gemmer det i en netværks 
database og gør resultatet tilgængelige for QC-CALC SPC. 

PC åbner den samme database fra dit kontor eller anden location, og det muligt for dig at 
overvåge hvad der sker i måleområdet. Efterhånden som emner bliver målt i værkstedet, ser du en 
kontinuerlig opdatering af grafen med ”live” resultater. QC-CALC SPC kan så filtrerer resultaterne og lave 
grafer og rapporter som giver dig et komplet overblik over din produktions proces.
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CALC Real-Time. 
CALC SPC grafer og rapporter til konstant at overvåge dine processer og holde kontrol over dem. 

funktioner til hjælp til at analysere og give dig 

CALC SPC dig et præcist billede af hvordan din produktion performer, med 

ering, overvåge produktionen, og bruge grafer med et par enkelte 

Time læser målemaskinens og /eller måleudstyrets data og gemmer det i en netværks 

PC åbner den samme database fra dit kontor eller anden location, og det muligt for dig at 
overvåge hvad der sker i måleområdet. Efterhånden som emner bliver målt i værkstedet, ser du en 

an så filtrerer resultaterne og lave 
grafer og rapporter som giver dig et komplet overblik over din produktions proces. 

 


