
FICHA TÉCNICA

Ferramenta essencial na prevenção
de não conformidades 

Principais característ icas:A EGITRON estabeleceu um marco 
impor tante com o SPC Pro,  sendo 
este ainda um software de referên-
cia na Indústr ia  para todas as 
empresas que fazem da Qual idade 
uma bandeira.

É com base nesta exper iência e 
conhecimento que surge o Process 
Control ,  desenvolv ido com o objet i -
vo de colmatar  as exigências 
atuais :  integração e inovação con-
stante.  Num Mundo cada vez mais 
competi t ivo e célere ,  o  Process 
Control  fo i  concebido para diminuir  
curvas de aprendizagem, s impl i f i -
car  processos de conf iguração e 
operação e ,  s imultaneamente,  
permit i r  uma f lexibi l idade sem 
precedentes para o seu negócio ,  
incluindo interação com diversos 
equipamentos e software de 
terceiros.

O objet ivo do Process Control  é  ser  
uma ferramenta fulcral  em todos os 
meandros do Controlo Estatíst ico 
de Processo  – no qual  cumpre 
todos os requis i tos para a Indústr ia  
mais exigente -  mas também se 
tornar  uma ferramenta auxi l iar  no 
processo de gestão e decisão,  dado 
o seu potencial  de integração e 
evolução.

•  Segurança:  webservices encriptados e com cer t if icado SSL 

•  Ambiente amigável :  uma interface de ut i l izador renovada,  mais intuit iva e mais 

agradável ,  permit indo executar mais tarefas com menos cl iques

• 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 relatórios de forma eficiente,  s imples,  e com grande 

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

• Ambiente mult idioma: o software está diponível  em por tuguês,  inglês,  francês e 

espanhol ,  porém, dada a faci l idade de tradução para o idioma que desejar,  é  possível  

vários ut i l izadores trabalharem em idiomas diferentes

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

protegido por palavra-chave

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

terceiros,  como Microsoft  Excel  ou softwares ERP

Principais funcional idades:

Process Control
Software para o Controlo
Estatístico de Processo
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Principais característ icas:Principais característ icas:Principais característ icas:

• 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 númeroe a definição das 

característ icas a controlar,  assim como dos próprioscampos 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 dos l imites de controlo e de turnos

• Alarmes com possibi l idade de envio automático de e-mails

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

• Impressão de diversos relatórios (car tas de controlo com gráficos e valores numéri-

cos,  histórico dos registos,  histogramas,  tabelas de configuração,  etc.)
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Requisitos Mínimos Recomendados:

Microsoft  Server  2012 R2 ou Windows 10
8Gb de memória RAM
128Gb de espaço em disco
Processador     (4  cores  a  2GHz)

Windows 10
2Gb de memória RAM
1Gb de disco
Processador    (2  cores  a  2GHz) 

SERVIÇO

CLIENTE

BASE DE
DADOS

Microsoft  Server  2012 R2 ou Windows 10
Microsoft  SQL 2016 (Express ou Server)
8Gb de memória RAM
128Gb de espaço em disco
Processador     (4  cores  a  2GHz)i5

i5

i3

NOTA:
É possível  que as camadas Base de 

Dados e Serviço funcionem em 

apenas um computador.  Contudo,  os 

requis i tos mínimos recomendados 

deixam de o ser,  passando a 

requis i tos mínimos  obrigatórios .


