
EGITRON SPC Pro
Software para Controlo 
Estatístico do Processo

FICHA TÉCNICA

Controlo da qualidade da produção 
com base nas técnicas de controlo 
estatístico do processo.

Módulo Car tas de Controlo

O EGITRON SPC Pro é uma apl i -
cação informática de controlo 
estat íst ico do processo que permite 
uma melhor ia dos processos fabr is  
de uma forma cont ínua,  com 
benef íc ios c laros na consistência 
da qual idade,  produt iv idade,  custo 
dos produtos e sat isfação dos 
cl ientes.

Este programa é baseado nas ferra-
mentas de desenvolv imento de 
base de dados Microsoft  Access e 
Microsoft  SQL Server,  conseguindo 
al iar  uma grande faci l idade de 
ut i l ização e processamento a uma 
forma segura de armazenamento de 
dados.

É um software modular,  const i tu ído 
por um módulo pr incipal ,  Car tas de 
Controlo (com a funcional idade de 
Simulação) e por  um módulo opcio-
nal ,  Histór ico.

Disponível  em Por tuguês.

Este é o módulo pr incipal  do software,  que possibi l i ta  a 
le i tura de valores,  a  introdução de registos e a e laboração 
das respet ivas car tas de controlo.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

• Possibi l idade de aquisição automática de valores de vários equipamentos (balanças 

digitais ,  equipamentos Mitutoyo,  higrómetros e MedCork)

•  Faci l idade de inter l igação com outros equipamentos de aquisição automática

• Configuração dos registos de controlo,  incluindo o número e a definição das característ i -

cas a controlar  assim como dos próprios campos de definição

• Implementação das car tas de controlo XR,  XS e P

• Cálculos estatíst icos sobre as car tas de controlo (Média,  Desvio padrão,  Cp,  Cpk)

•  Car tas de controlo com valores nominais ou por desvios

• Apresentação de tabelas e visual ização gráfica das car tas de controlo

•  Histogramas de frequência

•  Controlo do plano temporal  de inspeção

• Limites de controlo calculáveis e editáveis

•  Gestão do histórico das alterações aos l imites de controlo e de turnos

• Alarmes com possibi l idade de envio automático de emails

•  Gestão dos motivos de alarme,  ações de correção e das não conformidades

• Impressão de diversos relatórios (car tas de controlo com gráficos e valores numéricos,  

histórico dos registos,  histogramas,  tabelas de configuração,  etc.)

SIMULAÇÃO

Permite a introdução de uma tabela de valores e das especif icações correspondentes com 

o cálculo imediato pelo software dos valores estatíst icos e de controlo correspondentes 

( l imites de controlo,  Cp,  Cpk,  média,  desvio padrão,  etc.) .
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Segurança:  apl icação baseada na tecnologia de base de dados relacionais

•  Ambiente amigável :  uma interface com o ut i l izador intuit iva e agradável ,  permit indo 

configurar  faci lmente muitos dos parâmetros necessários

•  Modular:  integração completa de diversos módulos num programa único

•  Faci l idade de anál ise e processamento de dados armazenados:  acesso à informação 

relat iva aos registos e car tas de controlo de forma ef iciente ,  s imples,  e  com grande 

faci l idade de integração e de par t i lha da informação

•  Ambiente mult iut i l izador:  possibi l idade de vár ios ut i l izadores trabalharem em simultâneo 

e em diferentes computadores,  devendo para isso ser  adquir idas as necessárias l icenças de 

ut i l ização

•  Acesso controlado:  diferentes níveis de permissões definidos por ut i l izador e protegido 

por palavra-chave

•  Base de dados aber ta:  faci l idade de ut i l ização dos dados armazenados por softwares 

terceiros,  como Microsoft  Excel  ou softwares ERP
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Este módulo é uma ferramenta extremamente poderosa que permite f i l t rar  os dados referentes às 
amostras,  independentemente das car tas de controlo ,  por  vár ios cr i tér ios (ordem de fabr ico,  máqui-
na,  não conformidades,  etc. ) .

Módulo de Histórico

Tabelas de configuração

•  Empresas
•  Secções
•  Causas de alarmes
• Ações de correção
• Grupos de máquinas
•  Máquinas
•  Balanças digi ta is
•  Postos de trabalho
•  Ut i l izadores

•  Grupos de ut i l izadores
•  Turnos
•  Conf igurações de alarmes
• Unidades de medida
•  Caracter íst icas a controlar
•  Grupos de ar t igos
•  Especif icações
•  Conf iguração de envio de emai ls
•  Dimensões

•  Ar t igos
•  Nome das tabelas conf iguráveis
•  Registo das tabelas conf iguráveis
•  Conf iguração de logót ipos
•  Conf igurações gerais
•  Equipamentos de aquis ição de valores
•  Conf iguração dos registos

Requisitos

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 SQL  Server 2005

Processador Pentium IV 2Ghz ou superior
2GB de memória RAM; 2GB de espaço em disco
Microsoft Windows XP  SP3
Microsoft SQL  Server 2005 Express Sp1

1GB de memória RAM;
1GB de espaço em disco;
Microsoft Windows  XP  SP3

Processador Pentium III 1Ghz ou superior
1GB de memória RAM; 500MB de espaço em disco;
Microsoft Windows  XP  SP3

Ethernet 100mbits Ethernet 100mbits
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