
módulo cartas de controlo

Este é o módulo principal do software, que possibilita a leitura de valores,

a introdução de registos e a elaboração das respetivas cartas de controlo.

módulo de histórico

Este módulo é uma ferramenta extremamente poderosa que permite filtrar 

os dados referentes às amostras, independentemente das cartas de controlo,

por vários critérios (ordem de fabrico, máquina, não conformidades, etc.).

controlo estatístico do 
processo
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possibilidade de aquisição automática de valores de vários equipamentos 
(balanças digitais, equipamentos Mitutoyo, higrómetros e MedCork)
facilidade de interligação com outros equipamentos de aquisição automática
configuração dos registos de controlo, incluindo o número e a definição 
das características a controlar assim como dos próprios campos de definição
implementação de cartas de controlo XR, XS e P
cálculos estatísticos sobre as cartas de controlo (Média, Desvio padrão, 
Cp, Cpk)
cartas de controlo com valores nominais ou por desvios
apresentação de tabelas e visualização gráfica das cartas de controlo
histogramas de frequência
controlo do plano temporal de inspeção
limites de controlo calculáveis e editáveis
gestão do histórico das alterações aos limites de controlo
gestão de turnos
alarmes com possibilidade de envio automático de emails
gestão dos motivos de alarme e das ações de correção
gestão das não conformidades
impressão de diversos relatórios (cartas de controlo com gráficos e valores 
numéricos, histórico dos registos, histogramas, tabelas de configuração)

Simulação: permite a introdução de uma tabela de valores e das 
especificações correspondentes com o cálculo imediato pelo software dos 
valores estatísticos e de controlo correspondentes (limites de controlo, Cp, 
Cpk, média, desvio padrão, etc.).

O EGITRON SPC Pro é uma aplicação informática de controlo estatístico do processo que permite uma melhoria dos processos 

fabris de uma forma contínua, com benefícios claros na consistência da qualidade, produtividade, custo dos produtos e satisfação 

dos clientes.

Este programa é baseado nas ferramentas de desenvolvimento de base de dados Microsoft Access e Microsoft SQL Server, 

conseguindo aliar uma grande facilidade de utilização e processamento a uma forma segura de armazenamento de dados.

É um software modular, constituído por um módulo principal, Cartas de Controlo (com a funcionalidade de Simulação) e por um 

módulo opcional, Histórico.



EGITRON SPC

segurança: aplicação baseada na tecnologia de base de dados relacionais
ambiente amigável: uma interface com o utilizador intuitiva e agradável, permitindo configurar facilmente muitos dos parâmetros 
necessários 
modular: integração completa de diversos módulos num programa único 
facilidade de análise e processamento de dados armazenados: acesso à informação relativa aos registos e cartas de controlo de 
forma eficiente, simples, e com grande facilidade de integração e de partilha da informação 
ambiente multiutilizador: possibilidade de vários utilizadores trabalharem em simultâneo e em diferentes computadores, devendo 
para isso ser adquiridas as necessárias licenças de utilização
acesso controlado: diferentes níveis de permissões definidos por utilizador e protegido por palavra-chave
base de dados aberta: facilidade de utilização dos dados armazenados por softwares terceiros, como Microsoft Excel ou softwares 
ERP

    * empresas
    * secções
    * causas de alarmes
    * ações de correção
    * grupos de máquinas
    * máquinas
    * balanças digitais
    * postos de trabalho
    * utilizadores
    * grupos de utilizadores
    * turnos
    * configurações de alarmes

servidor

cliente

rede

Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express (versão gratuita)

Processador Pentium IV 2Ghz ou superior
2GB de memória RAM
2GB de espaço em disco
Microsoft Windows Server 2003 SP1
Microsoft SQL Server 2005

Processador Pentium IV 2Ghz ou superior
2GB de memória RAM
2GB de espaço em disco
Microsoft Windows XP SP2, Vista, 7 ou 8
Microsoft SQL Server 2005 Express Sp1

Processador Pentium III 1Ghz ou superior;
1GB de memória RAM;
500MB de espaço em disco;
Microsoft Windows XP SP2, Vista, 7 ou 8

Processador Pentium III 1Ghz ou superior
1GB de memória RAM
500MB de espaço em disco;
Microsoft Windows XP SP2, Vista, 7 ou 8

Ethernet 100mbits Ethernet 100mbits

requisitos mínimos

principais características

tabelas de configuração

    * unidades de medida
    * características a controlar
    * grupos de artigos
    * especificações
    * configuração de envio de emails
    * dimensões
    * artigos
    * nome das tabelas configuráveis
    * registo das tabelas configuráveis
    * configuração de logótipos
    * configurações gerais
    * equipamentos de aquisição de valores
    * configuração dos registos
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