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Introduktion 

GageStation er en kombinations licens for både QC
QC-GAGE er et komplet data opsamlings 
måleteknikeren mulighed for at indgive målte data via tastatur eller via en direkte tilslutning af én eller flere 
måleinstrumenter. QC-GAGE viser disse måledata både grafisk og i tabelform, og laver automatisk interface 
med QC-CALC Real-Time. Ved at bruge GageStation kan du identificere og eliminerer emner som er ude af 
specifikation. 
 

Hvordan virker det 

QC-GAGE simulerer inspektion teknikken fra en automatiseret enhed som f.eks. en målemaskine. Du 
programmerer ved hjælp af en simpel guide ved at besvare spørgsmålene som beskriver den sekvens som 
din måleteknikker skal følge. Denne ”Spec Plans” bliver gemt og afvikles af dine måleteknikker, og sørger 
for en ensartet målesekvens. Når alle måledata og sporbare info
operatør, osv.) er indgivet, bliver disse data sendt til QC
ønskede rapportering, samt hvor eksport bliver udført.
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ens for både QC-GAGE og QC-CALC Real-Time til målestationer.
GAGE er et komplet data opsamlings software til brug for håndholdt måleudstyr. Softwaren giver 

måleteknikeren mulighed for at indgive målte data via tastatur eller via en direkte tilslutning af én eller flere 
GAGE viser disse måledata både grafisk og i tabelform, og laver automatisk interface 

Time. Ved at bruge GageStation kan du identificere og eliminerer emner som er ude af 

GAGE simulerer inspektion teknikken fra en automatiseret enhed som f.eks. en målemaskine. Du 
ved hjælp af en simpel guide ved at besvare spørgsmålene som beskriver den sekvens som 

din måleteknikker skal følge. Denne ”Spec Plans” bliver gemt og afvikles af dine måleteknikker, og sørger 
for en ensartet målesekvens. Når alle måledata og sporbare informationer (serie nummer, batch nummer, 
operatør, osv.) er indgivet, bliver disse data sendt til QC-CALC Real-Time hvor data bliver vist i graf og den 
ønskede rapportering, samt hvor eksport bliver udført. 
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