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OPROGRAMOWANIE DO GROMADZENIA DANYCH 
I STATYSTYCZNEJ KONTROLI PROCESU W CZASIE 
RZECZYWISTYM

SIEĆ Server SQL
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Oprogramowanie MeasurLink jest przeznaczone do 
gromadzenia i integrowania danych pomiarowych 
w centralnej bazie danych. Wyniki pomiarów uzyskane 
z maszyn współrzędnościowych są automatycznie 
wprowadzane do bazy danych SQL i bezpośrednio 
dostępne na potrzeby monitorowania, analizy 
i raportowania w czasie rzeczywistym.

Przetwarzanie rozproszone zapewnia najwyższą wydajność 
obliczeń MeasurLink. Pakiet zapewnia bezpieczny 
i zorganizowany system magazynowania danych, które 
udostępnia do przeglądania i przetwarzania wszystkim 
pracownikom produkcyjnym, technicznym i kadrze 
zarządzającej. 

Podczas kontroli jakości w zakładzie rejestrowane są dane 
wymagane do analiz, działań korygujących i tworzenia 
raportów. Pakiet oprogramowania MeasurLink stanowi 
podstawę procesów kontroli jakości, gwarantując 
ograniczenie kosztów produkcji i zwiększenie zysków.

ANALIZA DANYCH
MeasurLink zapewnia elastyczną analizę procesów, identyfikowanie 
problemów i podejmowanie działań korygujących w celu poprawy 
jakości produktów. Oprogramowanie umożliwia sortowanie 
pomiarów według stanowiska, procedury lub części wykorzystując 
interfejs podobny do Eksploratora Windows. Dane mogą być łączone, 
filtrowane, grupowane, prezentowane w postaci wykresu lub 
drukowane zgodnie z ustawieniami użytkownika.

MeasurLink 9
Gromadzenie danych i statystyczna kontrola procesu 
w czasie rzeczywistym

GROMADZENIE DANYCH
MeasurLink umożliwia gromadzenie danych poprzez podłączenie 
i pozyskiwanie ich z dowolnego urządzenia pomiarowego. 
Obsługuje wszystkie przyrządy pomiarowe, między innymi 
suwmiarki, mikrometry, czujniki pomiarowe, CMM, wizyjne 
systemy pomiarowe i inne. Należy wybrać wersję oprogramowania 
odpowiednią do wyposażenia pomiarowego i potrzeb.
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MONITOROWANIE
Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym, 

w trakcie ich rejestrowania. Zapewnia 
menedżerowi kontroli jakości/produkcji 

doskonałe narzędzie do szybkiego organizowania 
i nadzorowania zakładowego programu jakości. 

INWENTARYZACJA I KONTROLA 
KALIBRACJI PRZYRZĄDÓW 

POMIAROWYCH
Zarządzanie przyrządami pomiarowymi jest 

niezbędne do monitorowania historii kalibracji. 
Zachowanie zgodności przyrządów pomiarowych ze 
specyfikacjami może wymagać okresowej regulacji.

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Wyznaczanie powtarzalności, odtwarzalności, 
liniowości, odchylenia i stabilności systemów 
pomiarowych, umożliwiające identyfikację 
problemów związanych z pomiarami.

HARMONOGRAM RAPORTÓW
Narzędzie zapewniające automatyczną dystrybucję 
raportów w środowisku systemowym Windows. 
Tworzenie zadań raportowania zgodnie 
z harmonogramem.
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PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI

MeasurLink umożliwia gromadzenie danych poprzez podłączenie i pozyskiwanie ich z dowolnego urządzenia pomiarowego. 

Obsługuje wszystkie przyrządy pomiarowe, między innymi suwmiarki, mikrometry, czujniki pomiarowe, CMM, wizyjne 

systemy pomiarowe i inne. Należy wybrać wersję oprogramowania odpowiednią do wyposażenia pomiarowego i potrzeb.

Real-Time Professional Edition

Umożliwia gromadzenie danych 
poprzez podłączenie i pozyskiwanie 
ich ze współrzędnościowych maszyn 
pomiarowych, wizyjnych systemów 
pomiarowych i systemów pomiaru 
konturów Mitutoyo bezpośrednią 
wymianę danych (DDE). Obsługuje także 
import plików ASCII i QMD (opartych 
na XML). Aplikacja zawiera ponadto 
filtry danych i kompleksowe narzędzie 
raportowania z gotowymi szablonami.

Obsługiwane źródła danych: klawiatura,  
RS-232C i urządzenia USB, bezpośrednia 
wymiana danych Mitutoyo (DDE), import 
z plików ASCII i QMD (opartych na XML).

DANE TECHNICZNE
Kod produktu Opis

64AAB607R MeasurLink 9 Real-Time Professional Edition

Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży.

MeasurLink Real-Time
Moduł do gromadzenia danych w czasie rzeczywistym

Filtrowanie danych
Wszystkie dane pobierane w czasie 
rzeczywistym są wzajemnie powiązane. 
W przypadku złożonych pomiarów 
z dużą ilością charakterystyk, filtrowanie 
umożliwia analizę danych krytycznych. 
MeasurLink oferuje zaawansowane funkcje 
filtrowania spełniające wymagania tego typu 
zastosowań.

Import danych
Pakiet obejmuje szablony importu danych 
służące zarówno do pozyskiwania danych 
z gotowego źródła, jak i do okresowego 
pobierania nowych danych.

Szablony importu danych
Możliwość tworzenia szablonów 
importu danych, które odwzorowują 
dane z pliku tekstowego w MeasurLink. 
Szablony są zapisywane do bazy danych 
i udostępniane innym użytkownikom 
jako źródła do pozyskiwania danych ze 
stanowisk pomiarowych. Istnieje możliwość 
zweryfikowania szablonu importu danych 
w stosunku do zawartości pliku źródłowego 
bez dodawania danych do systemu.

Bezpośredni transfer danych
Pozyskiwanie danych do MeasurLink 
z systemów pomiarowych Mitutoyo 
z oprogramowaniem Mitutoyo 
kompatybilnym z MeasurLink. Metoda ta 
jest łatwiejsza i bardziej niezawodna niż 
import danych z plików.
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Widok 3D
Obsługa rzeczywistych modeli 
trójwymiarowych dzięki plikom .HSF (Hoops 
Streaming File). Model części można 
eksportować z programów Catia, SolidWorks 
i innych systemów CAD oraz wstawiać 
etykiety informacyjne do przestrzeni 3D.

Dowolne etykiety informacyjne
Etykiety informacyjne zapewniają szybki 
podgląd szczegółowych informacji na 
temat mierzonej charakterystyki. Etykiety 
moga zawierać wymiary, dane statystyczne 
i wykresy. Zawartość i układ może być 
swobodnie modyfikowany.

Dynamiczna wizualizacja 
pomiarów
Widok może zmieniać się automatycznie 
podczas gromadzenia danych, na przykład 
wskazując kolejną lub poprzednią 
charakterystykę i szczegółowe informacje na 
temat procedury kontrolnej. Zapisując różne 
widoki dla każdej charakterystyki można 
dowolnie obracać, kadrować lub powiększać 
model, pokazując operatorowi widok 
aktualnie przetwarzanej charakterystyki.

Pakiet MeasurLink umożliwia wykrywanie 
i wyświetlanie prawidłowości statystycznych. 
Dostarcza również dodatkowe dane 
statystyczne. Wykresy SKP pozwalają wykryć 
określone zjawiska powtarzalne, takie jak:

•  Cykle
•  Trendy
•  Wartości przypadkowe
•  Złożenia wartości
•  Grupowanie wartości
•  Stopniowa zmiana poziomu
•  Nagła zmiana poziomu
•  Niestabilność (nietypowo duże 

wahania wartości)
•  Rozwarstwienie (nietypowo małe 

wahania wartości)
•  Wzajemne oddziaływania (oddziaływania 

dwóch lub więcej zmiennych)
•  Zmienność systematyczna
•  Powtarzalność trendów na 

różnych wykresach

Real-Time Professional 3D Edition

Pakiet oferuje możliwość wyświetlania grafiki Hoops 3D w powiązaniu 
z mierzonymi charakterystykami. Pliki Hoops 3D, które mogą być eksportowane 
z większości systemów CAD, umożliwiają operatorowi podgląd rzeczywistego 
widoku części. Dla każdego parametru można zapisać kąt kamery i położenie, 
które umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji na temat danej operacji 
dla operatora.

Obsługiwane źródła danych: klawiatura, RS-232C i urządzenia USB, komunikacja 
bezpośrednia Mitutoyo (DDE), import z plików ASCII i QMD (opartych na XML).

PORÓWNANIE WERSJI

Funkcja Real-Time Professional 
Edition

Real-Time Professional 
3D Edition

Process Analyzer 
Professional Edition

Standardowe widoki SKP   
Arkusz danych   
Widok 2D   
Widoki menedżera   —
Widok Hoops 3D —  —
Filtr   
Kompatybilny z CMM/
wizyjnymi systemami 
pomiarowymi/systemami 
do pomiaru konturów

  —

Import (ASCII)   —
Ścieżki audytu   
Łączenie, kopiowanie 
i edytowanie danych — — 

Wykres punktowy — — 
Archiwizacja danych — — 
Podpisy elektroniczne — — 

DANE TECHNICZNE
Kod produktu Opis

64AAB608R MeasurLink 9 Real-Time Professional 3D Edition
Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży.
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PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI
Process Analyzer jest nieocenionym narzędziem dla zespołu kontroli jakości. Umożliwia zaawansowaną analizę 
procesów, identyfikowanie problemów i podejmowanie działań korygujących w celu poprawy jakości produktów. 
Oprogramowanie umożliwia sortowanie pomiarów kontrolnych według stanowiska, procedury lub części 
wykorzystując interfejs o wyglądzie zbliżonym do Eksploratora Windows. Dane mogą być łączone, filtrowane, 
grupowane, prezentowane w postaci wykresu lub drukowane zgodnie z ustawieniami użytkownika.

MeasurLink Process Analyzer
Moduł analizy danych

Process Analyzer Professional Edition
Narzędzie przeznaczone do przetwarzania 
danych w czasie rzeczywistym 
w środowisku sieciowym przy użyciu 
zaawansowanych funkcji. Umożliwia 
przetwarzanie danych przez inżynierów ds. 
jakości w istotny sposób przyczyniając się 
do działań podnoszących jakość procesów 
produkcyjnych. Dla większych zakładów 
korzystających z różnych baz danych, 
przewidziano możliwość ich przełączania, 
w celu analizy danych ze wszystkich 
źródeł. Oprogramowanie obsługuje 
rozbudowane funkcje szablonów do 
tworzenia raportów.

DANE TECHNICZNE
Kod produktu Opis

64AAB609R MeasurLink 9 Process Analyzer Professional Edition

Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży.

Analiza danych kontrolnych
Analiza danych kontrolnych, podgląd 
notatek i identyfikowalność. Porównywanie 
danych z różnych okresów w celu wykrycia 
kształtowania się trendów i procesów. 

Przełączanie między bazami danych
Dla większych zakładów korzystających 
z różnych baz danych, przewidziano 
możliwość ich przełączania w celu analizy 
danych ze wszystkich źródeł. 

Nawigacja po widoku drzewa
Automatycznie uporządkowane dane 
pomiarowe są dostępne w widoku drzewa 
ułatwiającym nawigację. Sortowanie danych 
według stanowiska, procedury, części, roku, 
miesiąca lub dnia.

Tworzenie raportów
Tworzenie szablonu raportu w intuicyjnym 
edytorze WYSYWIG (edytowanie na widoku 
docelowym raportu) metodą „przeciągnij 
i upuść“ dla wykresu i danych, z możliwością 
zmiany rozmiaru. W pakiecie znajduje się 
kilka standardowych szablonów raportu.

Grupowanie, wyszukiwanie 
i porządkowanie danych
Wyświetlanie danych według stanowiska, 
procedury, części, roku, miesiąca lub dnia. 
Zapisywanie i uruchamianie własnych 
filtrów. Wyszukiwanie m.in. według 
identyfikatorów i numerów seryjnych.

Wykresy punktowe
Wykresy punktowe umożliwiają 
określenia współzależności i korelacji 
pomiędzy procesami.

Podpisy elektroniczne
Zastosowane w MeasurLink podpisy 
elektroniczne oraz ścieżki audytu dostępne 
w czasie rzeczywistym zapewniają 
bezpieczeństwo na poziomie spełniającym 
wymagania amerykańskiej Agencji Żywności 
i Leków (FDA) w stosunku do producentów 
wyrobów medycznych i farmaceutycznych.

Łączenie danych
Program oferuje funkcję łączenia danych 
pozyskiwanych z różnych partii lub w systemie 
„just in time“, pozwalając uzyskać ogólny 
obraz zmienności procesu i jakości produkcji. 

Filtrowanie danych
Dostępne są funkcje filtrowania dużych 
zbiorów danych. W przypadku operacji 
na dużej liczbie danych, oprogramowanie 
często wysyła zapytania dotyczące 
określonych podzbiorów danych.

Porównanie wskaźników zdolności 
na podstawie identyfikowalności
Czytelne wykresy umożliwiają zestawienie 
wskaźników zdolności na podstawie 
identyfikowalności, podgrupy lub czasu. Można 
na przykład porównać wskaźniki zdolności 
maszyn. Wskaźnik Cpk wyświetlany jest 
w kolorze zielonym przy spełnieniu wymagań 
lub w czerwonym w przypadku niezgodności.
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PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI

Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym, w trakcie ich rejestrowania. Zapewnia menedżerowi kontroli  

jakości/produkcji doskonałe narzędzie do szybkiego organizowania i nadzorowania zakładowego systemu jakości.

MeasurLink Process Manager
Moduł Monitorowania aktywności pomiarowej

Process Manager Standard Edition

Process Manager umożliwia kontrolę 
jakości całego zakładu produkcyjnego 
na jednym komputerze. Czytelny 
widok produkcji bieżącej na wszystkich 
maszynach ułatwia podgląd danych 
z procesów produkcyjnych z jednego 
miejsca. Umożliwia również prezentację 
klientom przebiegu wszystkich procesów 
w zakładzie.

DANE TECHNICZNE
Kod produktu Opis

64AAB610R MeasurLink 9 Process Manager Standard Edition

Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży.

MeasurLink Process Manager zapewnia 
podgląd poszczególnych pomiarów, 
wykonywanych w czasie rzeczywistym. 
Dane mogą być porządkowane według 
stanowiska, procesu, wskaźnika zdolności 
lub znacznika czasu.

Widok dziennika
Umożliwia wyświetlanie danych z wielu 
stanowisk w postaci tabeli. Można wybrać 
rodzaj monitorowanych zdarzeń. 

Grupowanie, wyszukiwanie 
i porządkowanie danych
Wyświetlanie danych według stanowiska, 
procedury i części. Korzystanie z zapisanych 
filtrów do monitorowania wyłącznie 
istotnych danych. 

Widok menedżera
Podgląd poszczególnych pomiarów, 
wykonywanych w czasie rzeczywistym. 
Dane mogą być porządkowane według 
stanowiska, wskaźnika zdolności lub 
znacznika czasu.

Ogólny podgląd zmiennych
Widok wskaźników zdolności procesu dla 
wszystkich operacji na zakładzie.

Podgląd zdalny
Podgląd danych widocznych dla operatorów 
i dla klientów przed dostarczeniem produktów. 
Możliwość analizy danych w celu wyszukania 
szczegółowych informacji. Podgląd danych 
dotyczących identyfikowalności, przyczyn 
niezgodności, działań korygujących, notatek 
i nieprzetworzonych danych produkcyjnych 
ze wszystkich urządzeń.

Widok zakładu
Podgląd procesów zakładowych na 
najwyższym poziomie. Kolor pól 
informacyjnych odpowiada wynikowi oceny 
tolerancji, zgodnie z ustawieniami dla 
poszczególnych procedur produkcyjnych.
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PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI

Wyznaczanie powtarzalności, odtwarzalności, liniowości, odchylenia i stabilności systemów kontroli, umożliwiające 

identyfikację problemów związanych z pomiarami.

MeasurLink Gage R&R
Moduł analizy systemów pomiarowych

Gage R&R Standard Edition

Narzędzia dostarczające informacji 
o odtwarzalności, powtarzalności, 
lokalizacji oraz stabilności systemu 
pomiarowego. Narzędzia graficzne 
umożliwiają identyfikację problemów 
z pomiarami, w tym wpływ operatora 
na jakość pomiarów.

DANE TECHNICZNE
Kod produktu Opis

64AAB611R MeasurLink 9 Gage R&R

Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży.

Dostępne analizy

Program MeasurLink Gage R&R stosuje 
metody obliczeń oparte na czwartym wydaniu 
podręcznika analizy systemów pomiarowych 
(tzw. MSA 4), wydawanego przez Automotive 
Industry Action Group (AIAG). Oprogramowanie 
obsługuje następujące analizy:
Lokalizacja
 • Błąd systematyczny
 • Liniowość
Odtwarzalność
 • Typ I
 • Metoda rozstępów
Powtarzalność i odtwarzalność
 • Krzyżowa analiza wariancji
 • Krzyżowa analiza średnich i rozstępów
 • Zagnieżdżona analiza wariancji
 • Zagnieżdżona analiza średnich i rozstępów
Stabilność
 • Stabilność

Kreator analiz
Narzędzie do konfigurowania analiz przez 
użytkownika. Umożliwia określenie metod 
badania, które należy przeprowadzić 
w celu ustalenia wskaźników zdolności 
systemu pomiarowego. Przed wykonaniem 
skonfigurowanej analizy program pozyskuje 
wszystkie potrzebne informacje, a jeżeli 
są niedostępne – użytkownik może 
wprowadzić je sam.

Wprowadzanie danych
Dane do wykonania analizy mogą 
być pozyskiwane bezpośrednio 
z urządzeń podłączonych do systemu, 
współrzędnościowych maszyn pomiarowych, 
wizyjnych systemów pomiarowych 
i systemów do pomiaru konturów Mitutoyo 
z bezpośrednią komunikacją (DDE). Dane 
można również wprowadzić z klawiatury.

Grupowanie analiz
Wszystkie analizy w bazie danych mogą 
być wyświetlane i porządkowane według 
różnych kryteriów.

Losowe pozyskiwanie danych
Zgodnie z zaleceniami akademickimi można 
zastosować funkcję automatycznego 
losowego pozyskiwania danych.

Oprócz obliczeń standardowych, program 
zawiera narzędzia graficzne do analizy 
systemów pomiarowych. Wykresy typu Xbar 
i R mogą pokazać, czy zastosowany został 
prawidłowy próg niewrażliwości przyrządu, 
umożliwiający zarejestrowanie zmienności 
między częściami w procesie produkcji oraz 
czy wyniki pomiarów wykonywane przez 
różnych operatorów są spójne.

Na wykresie odtwarzalności (Part-by-
Appraiser plot) można sprawdzić, czy techniki 
kontroli jakości różnych pracowników nie 
różnią się od siebie.
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PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI

Zarządzanie przyrządami pomiarowymi jest niezbędne do monitorowania historii kalibracji. Zachowanie zgodności 

przyrządów pomiarowych ze specyfikacjami może wymagać okresowej regulacji.

MeasurLink Gage Management
Moduł inwentaryzacji i kontroli kalibracji 
przyrządów pomiarowych

Gage Management Edition

Program do nadzorowania kalibracji 
przyrządów pomiarowych. Korzysta ze 
wspólnej bazy danych z pozostałymi 
modułami pakietu MeasurLink. Służy do 
tworzenia, utrzymania, organizowania 
i zarządzania danymi dotyczącymi 
przyrządów pomiarowych. Intuicyjny 
interfejs, wyposażony w rozbudowane 
funkcje tworzenia raportów, daje 
dostęp do zróżnicowanych informacji: 
data przyjęcia do użytkowania, data 
wzorcowania, data badania powtarzalności 
i odtwarzalności oraz ogólna historia 
zdarzeń dla przyrządu pomiarowego. 
Moduł inwentaryzacji MeasurLink 
Gage Management obsługuje ponadto 
tworzenie baz danych kontaktowych 
dostawców oraz list użytkowników 
z inteligentnym kalendarzem, w którym 
można określić dni robocze.

DANE TECHNICZNE
Kod produktu Opis

64AAB612R MeasurLink 9 Gage Management

Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży.

•  Zarządzanie przyrządami 
pomiarowymi

•  System przypominania 
o terminach kalibracji

•  Procedura kalibracji sprzętu 
pomiarowego

• Ocena i tworzenie raportów
•  Zarządzanie bazą dostawców 

sprzętu pomiarowego
•  Zarządzanie lokalizacją sprzętu 

pomiarowego
•  Historia kontroli powtarzalności 

i odtwarzalności (R&R) urządzeń 
pomiarowych
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Report Scheduler to narzędzie zapewniające automatyczną dystrybucję raportów w środowisku systemowym 

Windows. Tworzenie zadań raportowania zgodnie z harmonogramem.

Report Scheduler Standard Edition
Harmonogram raportów

TYPY RAPORTÓW
Raporty Crystal
Należy wybrać plik z szablonem raportów Crystal i połączenie 
z bazą danych, dla której ma zostać utworzony raport. Ustawić 
wartości dla parametrów określonych w szablonie. 

Raporty MeasurLink
Należy wybrać połączenie z bazą danych, szablon raportu 
MeasurLink, dane z których ma zostać utworzony raport 
i opcjonalnie filtr, który ma być zastosowany do danych.  
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PRZEGLĄDANIE RAPORTÓW
Podgląd raportu pozwala na sprawdzenie poprawności danych 

wyjściowych przed zaplanowaniem zadania raportowania.  

MIEJSCA DOCELOWE 
Raporty mogą być drukowane, wysyłane 

pocztą elektroniczną i eksportowane 
do formatu PDF. Do jednego zadania 
raportowania można przypisać kilka 

miejsc docelowych.  

PRZYPISANIE HARMONOGRAMÓW
Harmonogramy mogą być definiowane 
w odstępach godzinowych, dziennych, 
tygodniowych, miesięcznych i rocznych. 
Można zdefiniować harmonogram i przypisać 
go do zadania raportowania.  
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Łatwa obsługa
Aby obserwować aktualizację wykresów 
w czasie rzeczywistym, wystarczy kliknąć 
przycisk danego urządzenia pomiarowego. 
Funkcja ta ułatwia nadzorowanie procesów 
produkcyjnych. Nowy kreator kontroli 
(Inspection Wizard) pozwala błyskawicznie 
rozpocząć gromadzenie danych.

Pozyskiwanie danych
Pobieranie informacji z mikrometrów 
cyfrowych, suwmiarek, czujników, średnicówek 
itp. Szybkie i łatwe wprowadzanie danych 
z klawiatury. Gromadzenie danych nawet 
dla miliona różnych części.

Kompleksowa statystyczna kontrola procesu
Czytelne karty kontrolne, histogramy, statystyki zgodności, statystyki 
szczegółowe, przypisywanie przyczyn, działania korygujące i obsługa 
identyfikowalności – wszystko to sprawia, że oprogramowanie 
MeasureLink jest najlepsze w swojej klasie.

Dane zmienne
Pozyskiwanie danych dotyczących wymiarów (długość, szerokość, 
wysokość, średnica zewnętrzna, średnica wewnętrzna, ciężar itp.) 
Program obsługuje dane pochodne (obliczenia bicia, objętości, 
położenia rzeczywistego itp.).

Dane atrybutowe
Gromadzenie danych z kontroli wzrokowej (np. zadziory, pęknięcia, 
wgniecenia, brakujące otwory) w celu określenia dopuszczalności 
części. Monitorowanie usterek za pomocą etykiet dopuszczalny/
niedopuszczalny lub poprzez zliczanie wad dla określonego 
parametru w celu oceny dopuszczalności. Analiza grupowa  
i indywidualna poszczególnych charakterystyk produktów.

Specyfikacje techniczne
Przypisywanie rysunków do części, procedur lub indywidualnych 
charakterystyk w celu ich przeglądania. Obsługa większości 
formatów plików jako załączników (np. Word, PDF, CAD).

Elementy multimedialne
Dołączanie plików wideo (AVI, MOV, MPG), audio (WAV) i zdjęć 
(BMP, JPG, TIF) z instrukcjami dla operatora do części, procedur 
lub indywidualnych charakterystyk.

Historia zmian
Rejestrowanie zmian w specyfikacji z zachowaniem danych 
historycznych.

Funkcje matematyczne
Uniwersalny kalkulator umożliwiający wykonywanie obliczeń w czasie 
rzeczywistym, obejmujący standardowe działania matematyczne, m.in. 
pierwiastek kwadratowy, funkcję wykładniczą, funkcje trygonometryczne, 
sumę, średnią, wartość maksymalną i minimalną.

Zdjęcia części
Szybki podgląd zeskanowanych schematów i fotografii cyfrowych. 
Instrukcje wyświetlane na ekranie dostarczają informacje dla 
operatora o kolejności wykonywania pomiarów.

Testy danych
Pełna obsługa analizy trendów zmienności Western Electric 
i Nelsona, umożliwiająca rozpoznawanie wzorców na kartach 
kontrolnych (np. wyniku odbiegającego, trendów, rozwarstwienia, 
wahania itp.) oraz konfigurowanie powiadomień dla tych zjawisk.

Wymuszone przypisanie przyczyny
Ta funkcja powoduje wymuszenie przypisania, przez osobę 
nadzorującą, przyczyny w przypadku procesów poza kontrolą podczas 
gromadzenia danych. Umożliwia utworzenie własnej listy opcji.

Plany działań korygujących
Operatorzy wybierają działanie korekcyjne dla części lub procesu. 
Do dowolnie określonego podzbioru można zastosować jednocześnie 
różne działania korygujące. Obsługuje tworzenie własnych list 
działań korygujących.

Sekwencyjne i losowe wprowadzanie danych pomiarowych
Elastyczne wprowadzanie danych. Gromadzenie danych według 
stanowiska, procedury, wyrobu lub losowo. Wyświetlanie instrukcji 
zmniejsza ryzyko błędu pomiarowych.

Dane ze znacznikiem czasowym
Wszystkie dane pomiarowe oznaczane są datą i czasem pobieranymi 
z zegara komputera.

Najważniejsze funkcje
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Wymagania systemowe oprogramowania MeasurLink 9

Wymagania dla systemu zarządzania bazą danych (DBMS)

Pakiet oprogramowania MeasurLink 9 dostarczany jest 
wraz z bazą Microsoft SQL Server Express Edition 2014 SP1, 
przeznaczoną do instalacji na pojedynczym stanowisku lub  
w grupie roboczej. MeasurLink 9 obsługuje również:

•  Microsoft SQL Server 2017 Standard

•  Microsoft SQL Server 2017 Enterprise

•  Microsoft SQL Server 2016 Standard

•  Microsoft SQL Server 2016 Enterprise

•  Microsoft SQL Server 2014 Standard

•  Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence

•  Microsoft SQL Server 2014 Enterprise

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego

Wszystkie programy pakietu MeasurLink 9 obsługiwane są 
w następujących wersjach systemu operacyjnego Microsoft 
Windows:

•  Windows 7 Service Pack 1

•  Windows 8 i 8.1 (wersje Windows RT nie są obsługiwane)

•  Wszystkie wersje Windows 10 (wersje Mobile i IoT nie są obsługiwane)
•  Obsługiwane są zarówno 32-bitowe, jak i 64-bitowe 

systemy operacyjne

MeasurLink 9 nie jest obsługiwany w systemach Windows 

XP, 95, NT (NT4 lub poprzednich wersjach) i Vista.

Pakiet oprogramowania MeasurLink

Pakiet oprogramowania MeasurLink to zestaw łatwych  
w obsłudze aplikacji do zarządzania kontrolą jakości, opartych 
na systemie Windows. MeasurLink stanowi kompleksowe 
rozwiązanie, przeznaczone do zarządzania danymi. Umożliwia 
pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, analizę 
statystyczną on-line, przetwarzanie sieciowe i udostępnianie 
informacji z zakresu kontroli jakości.
•  Real-Time
 Pozyskiwanie danych on-line w trybie czasu rzeczywistego

•  Process Analyzer
 Rozbudowane funkcje analizy różnorodnych danych

•  Process Manager
 Monitorowanie sieciowe

•  Gage R&R
 Powtarzalność i odtwarzalność (R&R) sprzętu pomiarowego

•  Gage Management
 Inwentaryzacja i kontrola kalibracji przyrządów pomiarowych

•  Report Scheduler
 Automatyczne tworzenie raportów

Uwaga: Dostępne są również pakiety aktualizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale sprzedaży. www.measurlink.com

Elastyczne tworzenie raportów
Tworzenie szablonów raportów wraz z logo firmy i dowolnym 
tekstem. Pozwala dobrać i zorganizować wykresy zgodnie ze 
specyfikacją klienta.

Połączone dane zmienne i atrybutowe
Łączenie wymiarów i niezgodności w tej samej procedurze kontroli. 
Nadzorowanie wad na podstawie danych wymiarowych.

Raporty Crystal
Tworzenie niestandardowych raportów Crystal Report z 
wykorzystaniem danych pomiarowych części lub serii pomiarowej.

Zgodność z FDA 21CFR Część 11
Spełnia wymagania dla elektronicznych zbiorów danych 
producentów wyrobów medycznych i farmaceutycznych, m.in. 
w zakresie ścieżki audytu, podpisów elektronicznych (dotyczy tylko 
Process Analyzer Professional) i zaawansowanych zabezpieczeń.

Kreator kontroli
Umożliwia szybkie rozpoczęcie gromadzenia danych przez określenie 
parametrów, tolerancji i metody wprowadzania danych.

Łatwa obsługa
MeasurLink posiada intuicyjny interfejs z pełną obsługą statystycznej 
kontroli procesu, umożliwiający monitorowanie i zarządzanie 
procesami produkcyjnymi. MeasurLink pozwala łatwo zarządzać 
wymaganiami jakościowymi dla wyrobów, identyfikować 
problematyczne obszary i stosować działania korygujące dla 
obszarów wymagających modyfikacji.



1514

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI

Jest to pakiet, który zapewnia klientowi możliwość zainstalowania do 15 kopii (dostępne są również pakiety 5  

i 10 licencji) dowolnych aplikacji wchodzących w skład MeasurLink. Pakiet ten jest przeznaczony dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, które korzystają z wielu stanowisk do gromadzenia danych w czasie rzeczywistym, oraz stanowisk 

Process Analyzer do raportowania offline. Klienci ci są podłączeni do centralnego serwera bazy danych Microsoft 

SQL. Instalacyjna płyta DVD MeasurLink zawiera Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express Edition, który może być 

używany do instalacji serwera bazy danych, lub bazę można utworzyć na serwerze użytkownika. Dodatkowe licencje 

MeasurLink można zakupić oddzielnie. 

MeasurLink® Workgroup and Site License Packages
Licencja grupowa MeasurLink 

Przykładowa instalacja (licencja grupowa 15 stanowisk): 

• 12 x instalacja Real-Time Professional Edition

• 3 x instalacja Process Analyzer Professional Edition

Dostępne licencje:

• 64AAB614R – licencja lokalna MeasurLink, 30 licencji 

• 64AAB615R – licencja grupowa MeasurLink, 15 licencji 

• 64AAB617R – licencja grupowa MeasurLink, 10 licencji 

• 64AAB618R – licencja grupowa MeasurLink, 5 licencji 

• 64AAB619R – licencja akademicka MeasurLink, 20 licencji 
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Użytkownicy, którzy chcą korzystać z MeasurLink w środowisku terminalowym lub udostępnić go większej liczbie 

użytkowników nie pracujących jednocześnie, powinni rozważyć zakup dodatkowej licencji pływającej MeasurLink 

dla licencji grupowej lub lokalnej. Ta aktualizacja jest dostępna w pakietach po 5, 10, 15 i 30 licencji. Obejmuje ona 

aplikację serwera licencyjnego, który zarządza liczbą dostępnych stanowisk.  

Ten rodzaj instalacji jest powszechnie stosowany w nowoczesnej infrastrukturze IT. Opcja ta jest dostępna na 

komputerach typu cienki klient (terminalach) lub tradycyjnych komputerach osobistych. Użytkownik może wybrać 

aktualizację części lub wszystkich licencji do licencji pływającej.

MeasurLink® Floating License
Licencje pływające MeasurLink

Korzyści obejmują: 

• Łatwe utrzymanie instalacji

• Elastyczne wykorzystanie modułów

• Ekonomiczny sposób na włączenie większej liczby użytkowników bez zakupu dodatkowych stanowisk.

• Możliwość dodania do istniejącej instalacji lub podczas pierwszej instalacji.

Dostępne licencje (dodatkowo do licencji grupowych):

• 64AAB614FR – licencja pływająca, 30 licencji 

• 64AAB615FR – licencja pływająca, 15 licencji 

• 64AAB617FR – licencja pływająca, 10 licencji 

• 64AAB618FR – licencja pływająca, 5 licencji 



Więcej informacji o naszych 
produktach oraz katalog

www.mitutoyo.pl
Mitutoyo Polska Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A 
54-610 Wrocław

Tel. +48 71 354-83-50 
Faks +48 71 354-83-55

mitutoyo@mitutoyo.pl 
www.mitutoyo.pl
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Mitutoyo zapewnia klientom pełne wsparcie 
w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań 
przemysłowych.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej 
jakości przyrządów i systemów pomiarowych, 
lecz oferuje także  profesjonalny serwis i wsparcie 
przez cały okres użytkowania produktów. Dotyczy 
to zarówno nowoczesnych rozwiązań sprzętowych, 
jak i oprogramowania. Dzięki naszemu wsparciu 
klienci w wielu branżach działalności przemysłowej, 
badawczej i edukacyjnej w optymalny sposób 
korzystają z produktów Mitutoyo.

Uwaga: Ilustracje produktów mają charakter poglądowy. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie parametry techniczne, stanowią wiążącą ofertę 
tylko po wyraźnym uzgodnieniu. MITUTOYO, DIGIMATIC i MICAT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Mitutoyo Corp 
w Japonii i/lub innych krajach/regionach. MeasurLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym Mitutoyo America Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach/regionach. Microsoft, Windows, Windows Vista oraz SQL Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corp. w USA i/lub w innych krajach. CATIA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dassault Systèmes. SolidWorks jest zastrzeżonym 
znakiem towarowym firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Nazwy innych marek, firm i produktów są wymienione w niniejszym dokumencie jedynie 
w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Współrzędnościowe 
maszyny pomiarowe

Czujniki

Wizyjne systemy pomiarowe

Twardościomierze

Pomiary parametrów kształtu

Liniały pomiarowe

Pomiary optyczne

Ręczne przyrządy pomiarowe 
i przetwarzanie danych


