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A Hexagon Manufacturing Intelligence a termelékenységre összpontosít a Control
vásáron
Az alkalmazás-központú stand óriási sikernek bizonyul a stuttgarti nemzetközi minőségbiztosítási
szakvásáron

A Hexagon Manufacturing Intelligence teljesen új, alkalmazás-központú kiállítással várta a látogatókat a
Control 2016 elnevezésű, stuttgarti nemzetközi minőségbiztosítási vásár nyitónapján. A vállalat első
alkalommal vesz részt a rendezvényen, amióta már nem Hexagon Metrology a márkaneve. Méréstechnikai és
gyártás-technológiai megoldásait egy olyan új koncepció alapján felépített standon mutatja be, melynek célja
annak ismertetése, hogy a minőség milyen módon javítja a termelékenységet.
A Hexagon standján felállított négy, alkalmazásokat bemutató szigeten a vállalat hardver és szoftver
portfoliójának legújabb rendszerei láthatók a fő gyártóipari szegmensekre egyaránt jellemző működési
környezetekben: gépipar és gyártástechnológia, öntés és fröccsöntés, illesztés és összeszerelés, valamint
szabadfelületű munkadarabok gyártása. A látogatók működés közben szemlélhetik meg a Hexagon
érzékelési, gondolkodási és cselekvési megközelítését, és felfedezhetik, hogy az új megoldások miként
ágyazzák be a minőségre vonatkozó adatokat a gyártási folyamatba, melynek köszönhetően hatékonyabb a
döntéshozatal és aktívan javul a hatékonyság.
"Az elmúlt 15 évben, mióta részt veszünk a Control kiállításon, a Hexagon egy információtechnológiai
vállalattá alakult át", mondta Norbert Hanke, a Hexagon Manufacturing Intelligence elnök-vezérigazgatója.
"Továbbra is ebben az irányban haladunk, és fontos, hogy folyamatosan olyan szoftvereket fejlesszünk ki,
amelyek összekötik az adatok érintési pontjait, és összekapcsolják egymással megoldásainkat. Ennek
érdekében belső fejlesztéseket és további vállalati felvásárlásokat hajtunk végre."

A Control 2016 vásáron számos Hexagon-tulajdonú vállalat is kiállít, mint például a Q-DAS és az AICON 3D
Systems. A Q-DAS standon a statisztikai folyamatvezérléssel foglalkozó vállalat bemutatja a Hexagon
Manufacturing Management Suite (MMS) gyártásirányító szoftverplatformnak, a minőséggel kapcsolatos
adatok gyártóüzemen belüli kezelését és használatát biztosító rendszernek a legfrissebb változatát. Egyúttal
Carl-Thomas Schneider, az AICON vezérigazgatója érzékeltette, hogy jóllehet a vállalata csak nemrég került
a Hexagon csoporthoz, mégis szinergiák lelhetők fel a vállalatok üzleti céljaiban:
"Mi magunk is a 'gyártási intelligencia' alapelvei mentén fejlesztünk és teljes körű megoldásokon dolgozunk a
gyártási termelékenység növelése érdekében. Már léteznek érzékelési, gondolkodási és cselekvési példák az
AICON portfoliójában, és izgatottan nézünk elébe ezeknek a Hexagon részeként történő továbbfejlesztésének."
A Hexagon teljes körű méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásainak részeként az AICON, a Q-DAS
és a CAD/CAM specialista Vero Software rendszereit is integráltuk a Hexagon alkalmazásokat bemutató
szigetekre ennek a stratégiai iránynak és az említett megoldások kombinált lehetőségeinek bemutatása
érdekében. A Hexagon stand látogatóit a jövő gyártóüzemébe is meginvitáljuk egy valósághű, 360°-os
virtuális világba, míg a televíziókon egész nap szakértőkkel folytatott beszélgetések láthatók.

Pár szóban a Hexagon Manufacturing Intelligence vállalatról
A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi
technológiáinak illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. Vezető méréstechnikai és
gyártástechnológiai megoldásokat szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és cselekvésben élen
járó szakértelmünk – mérési adatok gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink számára
lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.
Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a
minőség a termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, keresse fel weboldalunkat:
HexagonMI.com.
A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport
része, vezető globális információtechnológiai szolgáltató, melynek tevékenysége fókuszában a gyártási
minőség és termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az ipari vállalati alkalmazások terén.

