
Software de controlo de produto 

EGITRON
Quality Control
Software (EQC)

O EGITRON Quality Control  representa a
garantia de qualidade do seu produto. 
Construído sobre os novos paradigmas da programação, 
o Quality Control vem substituir todas as ferramentas de 
laboratório anteriores, dando uma nova e mais eficaz 
resposta ao controlo de qualidade, através de uma nova 
ferramenta altamente inovadora e escalável, entregando 
mais capacidade de controlo do produto nas suas 
diferentes fases.  

Está incluído todo o conhecimento das ferramentas de 
laboratório desenvolvidas pela EGITRON, introduzindo no 
mercado um novo conceito – Modelos de Controlo, que 
permitem potencializar o seu produto, otimizar os tempos de 
trabalho dos colaboradores e digitalizar todas as 
especificações técnicas e requisitos de clientes, mantendo 
assim a informação centralizada e organizada. 
Em suma, esta funcionalidade é a digitalização dos cadernos 
de encargos dos seus clientes.

Todos os produtos hardware da EGITRON manter-se-ão 
incluídos no Quality Control através da abordagem iIoT 
(industrial Internet of Things) para a aquisição automática. 
Com esta nova abordagem é possível integrar, inclusive, os 
esquipamentos de outros fabricantes.
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Ensaios 
O EQC é altamente parametrizável no que concerne ao seu uso, 
pelo que, é possível criar e configurar qualquer ensaio normativo. 
É através do conceito de Ensaio Tabular que o cliente tem 
acesso às mais variadas medições, análises estatísticas e 
cálculos automáticos, sem descurar a aquisição automática via 
EGITRON HUB.
Dada a versatilidade do EQC, o cliente pode criar inúmeras 
características por ensaio e, inclusivamente, características que 
dependam de fórmulas. É dada a possibilidade de criação de 
fórmulas com base em características medidas. 
Para maior agilidade, é possível criar “Grupos de Ensaios”. Esta 
funcionalidade permite atribuir a uma determinada gama de 
produtos, ensaios pré-definidos.



• Segurança: webservices encriptados, com 
autenticação OAuth 2.0 JWT e com certificado SSL;

• Ambiente amigável: uma interface de utilizador 
renovada, mais intuitiva e mais agradável, permitindo 
executar mais tarefas com menos cliques;

• Modular: integração completa de diversos módulos 
num programa único;

• Facilidade de análise e processamento de dados 
armazenados: acesso à informação relativa aos 
relatórios de forma eficiente, simples, e com grande 
facilidade de integração e de partilha da informação;

• Ambiente multidioma: o software está disponível em 
por tuguês, inglês, francês, espanhol e italiano, porém, 
dada a facilidade de tradução para o idioma que 
desejar, é possível vários utilizadores trabalharem em 
idiomas diferentes;

Principais características

• O EQC é uma ferramenta com aplicabilidade ampla, pelo que pode ser utilizado para controlar a receção de matéria-prima 
do seu fornecedor, a sua expedição para o cliente ou ainda aprovar controlos de Engenharia de Produto. Para que a 
circulação de informação seja ágil, o EQC permite a partilha de relatórios entre secções, sem ter a necessidade de enviar 
e-mails com PDFs ou exportar para Excel;

• Visto que o EQC está desenhado para ser uma ferramenta multicompanhia, é possível partilhar relatórios entre Unidades 
Industriais sem ter de sair da plataforma. Assim, é possível partilhar informação para qualquer geografia sem ter a 
necessidade de utilizar outras ferramentas;

• Uma vez que a partilha é ágil e escalável, é também dada a possibilidade de o destinatário utilizar os ensaios completos ou 
apenas as medições em bruto das características, permitindo assim que não seja desperdiçado tempo em copy-paste de 
valores e, reduzindo a possibilidade de erro. Esta funcionalidade garante toda a rastreabilidade dos valores, o que permite o 
controlar da Expedição à matéria-prima. 

Módulo de Circulação Digital de Relatórios 

• Acesso controlado: diferentes níveis de permissões 
definidos por utiliza-dor e protegido por palavra-chave;

• Base de dados ágil: facilidade de utilização dos dados 
armazenados por softwares terceiros, como Microsoft 
Excel ou softwares ERP.
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Requisitos mínimos

Os requisitos mínimos especificam as características obrigatórias para a instalação e execução do software e abaixo dos 
quais não é garantida a sua instalação, execução ou estabilidade. Estes requisitos são baseados no pressuposto de que este 
software será uma das principais tarefas em execução, pelo que se existirem demais aplicações concorrentes, estes 
requisitos deixam de ser garantia de estabilidade dos sistemas, sendo eventuais problemas daí decorrentes da inteira 
responsabilidade do cliente. 

Notas:
(1)   Válido para utilização de um máximo de 10 clientes simultâneos. O servidor Web e Servidor Base de Dados podem   
       funcionar no mesmo servidor físico, sendo que, nesse caso, é sugerida a utilização de discos físicos separados
       para cada serviço. 
(2) A memória RAM e espaço livre em disco depende dos processos usados em simultâneo e do tipo de utilização da 
      aplicação. Os valores sugeridos são baseados no tipo de utilização média. Se existirem mais processos a decorrer na 
      mesma máquina e utilizações mais intensivas de dados, a memória e espaço em disco devem ser incrementados.

Servidor Web (1)

HARDWARE

SOFTWARE

Servidor Base de Dados (1) PC Cliente

CPU

Memória (2)

Disco (2)

Rede

Resolução

Sistema operativo (3)

Java Runtime Environment

Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
ou equivalente

Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
ou equivalente

8GB

5GB

Gigabit Ethernet

-

Microsoft Windows Server 2012
R2,  Windows 7 Professional

JRE 1.8

8GB

20GB

Gigabit Ethernet

-

Microsoft Windows Server 2012
R2, Windows 7 Professional

-

Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
ou equivalente

2GB

1GB

Ethernet ou WiFi 802.11n

1280x720

Microsoft Windows 7 Home

JRE 1.8

Base de dados - Microsoft® SQL 2016 Standard -
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