Gerenciamento de
Qualidade
com XHQ
Implantação mais ágil, melhores soluções

Comece suas análises com as nossas
Práticas Recomendadas
Os pacotes de práticas recomendadas
do XHQ são pacotes de soluções précustomizados que podem ser integrados
às soluções XHQ existentes para
solucionar problemas comuns no
negócio.
Você obtém:
•

Visualizações, ferramentas e
componentes que se conectam a
qualquer sistema XHQ

•

Abordagens de alto valor e melhores
práticas com base em décadas de
experiência em projetos

•

Escalabilidade prática comprovada em
diversas áreas do negócio

•

Capacidade de crescimento de
instalações de pequeno a grande porte

•

Total flexibilidade para atender às suas
necessidades

Atualmente, há seis pacotes de práticas
recomendadas XHQ:
•
•
•
•
•
•

Análise de Lotes
Gerenciamento de Energia
Gerenciamento de KPI
Inteligência para Cadeia de Suprimentos
Gerenciamento de Qualidade
Gerenciamento de Manutenção

siemens.com/xhq

Gerenciamento de Qualidade
com XHQ

Seu benefícios:
•

Reforço dos padrões de qualidade

O pacote de soluções de Gerenciamento
de Qualidade oferece economia,
reduzindo os custos com produtos fora
das especificações, retrabalhos e
processos de melhoria contínua.

•

Economia: redução de custo de produtos
fora de especificação e retrabalho

•

Planejar-Fazer-Verificar-Agir (PDCA):
melhoria contínua

•

Supervisão de qualidade quase em
tempo real

Quem se beneficia?
Gerentes de qualidade, gerentes de
produção e operadores de fábrica.
Do que se trata:
•
Telas baseadas na Web para
visualizar amostras e resultados de
laboratório

Casos de uso:
Gerenciamento de Qualidade
•

Alinhe dados de laboratório com
dados de processo, manutenção e
engenharia.

•

Navegação intuitiva

•

Exportar amostras de qualidade para o
Excel

•

Análise histórica dos principais
indicadores de qualidade

Avalie rapidamente a qualidade da
produção, usando dados de laboratório

•

Identifique e use rapidamente amostras
fora das especificações para investigar e
determinar as causas-raiz que podem
estar afetando a qualidade do produto.

•

Compare os resultados das amostras de
laboratório com os testes de campo para
validar os resultados dos testes de
qualidade.

•
•

Histogramas para detectar valores
extremos, agentes de alto risco, desvios
das distribuições normais.

•

Capacidade de imprimir dados de
laboratório em conjunto com outros
tipos de dados

Gerenciamento de Qualidade com Software para Inteligência Operacional XHQ

Casos de uso:
Gerenciamento de
Qualidade
•

Localize, revise e analise resultados de
amostras e certificados de qualidade
emitidos para lotes de produção.

•

Acompanhe as datas de liberação do
lote do produto (para o cliente).

•

Disponibilize resultados de laboratório
e dados de qualidade para usuários fora
do laboratório

Software para Inteligência Operacional XHQ
✓

Acesso simples a dados complexos

✓

Informações em tempo real

✓

Integração visual de dados de diferentes fontes

✓

Consciência Situacional

✓

Colaboração em todos os níveis

✓

Decisões mais rápidas e melhores, a qualquer
hora, em qualquer lugar

Exemplo de visualizações do
Gerenciamento de Qualidade XHQ

Entre em contato conosco para saber
mais como obter benefícios imediatos
com informações confiáveis, em tempo
real, e ao seu alcance.

E-mail: info.br.xhq@siemens.com
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