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A presente avaliação à aplicabilidade do SOFTWARE SPC PRO, visa determinar o grau de 

adequabilidade da aplicação, essencialmente ao nível da funcionalidade e da usabilidade, 

conforme acordado com o cliente (EGITRON, empresa responsável pelo desenvolvimento, 

comercialização e manutenção da aplicação). 

Neste processo de avaliação, foi tido em consideração as orientações gerais do modelo de 

avaliação definido na ISO/IEC 25040. 

Foi constituída uma equipa de trabalho com 3 elementos da Unidade da Qualidade e Inovação do 

CATIM. O CATIM possui larga experiência na aplicação e na formação das ferramentas 

estatísticas. No ãmbito do desenvolvimento da sua atividade de consultoria em diversos setores 

industriais, permitiu-lhe ter um conhecimento alargado dos softwares comerciais mais utilizados e 

de alguns softwares desenvolvidos à medida (softwares instalados na infraestrutura informática 

de clientes). 

Equipa Técnica da Unidade da Qualidade e Inovação: 

Alexandra Peixoto •
• Claudia Pires 

• Marta Mendes 

A EGITRON foi fundada em 1997, contudo a sua origem remonta a 1991, ano da fundação da 

empresa Artesis. 

É uma empresa de serviços de engenharia e automação industrial com atividade principal no 

desenvolvimento e na comercialização de equipamentos e software para controlo da qualidade e 

inspeção. 

Os produtos/soluções são desenvolvidas à medida, nomeadamente no âmbito da interligação de 

equipamentos e aquisição de dados, quer para produção quer para laboratório. 

O produto SPC Pro surgiu da necessidade de desenvolver uma solução à medida das 

necessidades de controlo da qualidade do setor corticeiro, aplicando uma ferramenta estatística 

largamente conhecida do setor industrial — Cartas de Controlo. 
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EGITRON SPC Pro 

-EGITRON 
cuidamosdosseus produtos 

Software de Controlo Estatístico do Processo 

Versão 2.22.0 

Compatível com o Microsoft Windows 2000/XP, Vista e Windows 7. 

Programa desenvolvido com bases de dados "Microsoft Acess XP " e "Microsoft SQL Server 2000" 

e com instalações em SQL Server 2005 e SQL Server 2008. 

Objetivo da aplicação: executa a leitura de medições, introdução/aquisição das medições 

(registos), análise e tratamento de dados de medição e controlo de caraterísticas da qualidade 

utilizando a ferramenta de controlo estatístico — Cartas de Controlo, em ambiente industrial. A 

introdução de dados gera as cartas de controlo, permitindo à empresa monitorizar as suas 

caraterísticas relevantes da qualidade. O SPC Pro permite a análise e tratamento de dados em 

tempo real, no entanto, é possível realizar análises e estudos com dados do histórico e 

simulações. 

É uma ferramenta adaptada para recolher automaticamente dados/medições em vários pontos do 

processo (posto de recolha em cada posto ou máquina) e com elevada flexibilidade de 

parametrização/configuração dos planos de recolha. 

Principais caraterísticas disponíveis: 

• Cartas de controlo disponíveis: 

o Cartas de X R 

o Cartas X e 

o Cartas por atributos (p) 

• Outros cálculos estatísticos e dados disponíveis: 

o Cp, Cpk, Cm, Cpkm, ZE, ZI ,ZM, Sigma (desvio padrão), X, R 

o Histogramas 

o Alarmes e ações corretivas implementadas 

o Relatórios diversos disponíveis em função das tabelas/planos de recolha e controlo 

estabelecidos. 
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método de avalia ão desenvolveu-se de acordo com as seguintes fases: 

Fase Secção 

• Análise do Manual de utilizador (1.6.0) e Boletim Informativo 2.22.0 e 

confirmação das principais caraterísticas apresentadas pela EGITRON 

ao SPC Pro (site da EGITRON) 

5.1 

5.4 

• Análise de funcionamento e usabilidade com dados de histórico e 

simulações (com diferentes utilizadores: reprodutibilidade e 

repetibilidade) 

5.2.1 

5.3 

• Carta de teste com geração de cartas TC, T? e análise funcional e 

exatidão do método estatístico 

5.2.2 

• Análise de usabilidade e funcionalidade no cliente (AMORIM CORK 

COMPOSITES, S.A — ACC; testemunho): 

o das diferentes funcionalidades em cada etapa (criação de 

cartas e operacionalização/funcionamento regular); 

o treino e integração de novos operadores utilizadores do SPC; 

o manutenção e melhoria do SPC Pro em função de novas 

necessidades (cliente com a aplicação há mais de 10 anos). 

5.2.3 

5.3 

Todas estas etapas tiveram acompanhamento da EGITRON, que assegurou a informação e/ou 

recursos necessários, contribuindo para a concretização dos objetivos da avaliação. 

Pág. 4 de 14 
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• Leitura e análise do contéudo do manual; 

• Execução e ensaios/testes de repetibilidade e reprodutibilidade foram 
executados com dados de histórico e outros dados introduzidos pela 
Equipa de trabalho em cartas pré-existentes e operacionalização do SPC 
Pro seguindo as instruções passo-a-passo. 

• O Manual de Instruções encontra-se redigido em Português, estando a 
EGITRON a desenvolver uma versão em inglês. Consideramos que a 
terminologia utilizada adequada ao controlo estatístico. 

• Todas partes e conteúdos do manual são importantes para o modo de 
operacionalização de funcionamento do SPC Pro, bem como para as 
atividades de manutenção de dados/registos históricos. 

• Para a preparação de novas cartas ou introdução de novos artigos 
deverá ser completado o conteúdo do 6.1 Sequência Lógica da 
Configuração mais próximo do conteúdo do Boletim Informativo 2.22.0. 

• Para potenciais clientes pode ser interessante reequacionar a informação 
do ponto 6.1 Sequência Lógica da Configuração, no sentido de 
agilizar/facilitar o entendimento e sequência das fases, nomeadamente 
recorrendo a mais imagens das tabelas/écrans do SPC Pro. 

• O Manual de utilizador é completo e adequado bem como os respetivos 
boletins informativos de 2012. 
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• Os ensaios de repetibilidade e reprodutibilidade foram executados com 
dados de histórico e outros dados introduzidos pela Equipa de trabalho 
em cartas pré-existentes. 

• Foram testados e introduzidos uma série de dados no sentido de se 
verificar a funcionalidade, rapidez, adequação da informação do ponto de 
vista do administrador (informação estatística, alarmes, ações corretivas, 
coerência dos registos/relatórios, entre outros aspetos da informação 
disponível pós-registo). Para mais detalhes da avaliação consultar a 
checklist no Anexo A. 

• Foram essencialmente verificadas as seguintes tabelas de configuração: 

Tabelas de configuração 

trabalhadas 

• Empresas 
• Secções 

• Causas de alarmes 

• Ações de correção 
• Grupos de máquinas 

• Máquinas 

• Postos de trabalho 
• Grupos de utilizadores 
• Configurações de alarmes 

• Unidades de medida 

• Características a controlar 
• Grupos de artigos 

• Especificações 
• Configuração de envio de emails 
• Dimensões 
• Artigos 

• Registo das tabelas configuráveis 
• Configurações gerais 
• Equipamentos de aquisição de valores 
• Configuração dos registos 

• O SPC Pro apresenta boas caraterísticas ao nível da parametrização do 
plano de recolha de dados incluindo a adaptação do processo produtivo, 
setores/áreas, máquinas associadas, caraterísticas das peças/artigos a 
controlar, alarmes e causas a registar, tamanho da amostra, simulação 
de cartas, os campos adicionais de mensagens, entrada de dados e sua 
sequência, entre outras possibilidades. Exemplo: 
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• Uma vez criado o plano de recolha de dados, existe a possibilidade de 
ajustar o plano (alteração da periodicidade, tamanho da amostra, 
adicionar uma caraterística da qualidade num plano de recolha de dados 
de controlo, etc.), ou seja, há a possibilidade de adaptar os planos pré-

existentes. 

• Há alguma possibilidade de adaptar determinados gráficos (ex. 
histograma: marcação máximos e mínimos, frequências vs cores, etc.). 

• Os limites de controlo são baseados em dados temporais (ou seja, os 
limites de controlo apoiam-se em datas/aquisição de dados/medições 

efetivas). 

• Há possibilidade de "fixar "os limites de controlo antigos quando se 
atualizam limites para novos dados (Histórico dos Limites). 

• Foi constatada a transferência de dados para excel (histórico). 

• Há a possibilidade calcular o desvio padrão de longo-prazo (a, teórico 1 ) 

ou de curto prazo s (estimado). Verificou-se que o SPC Pro permite a 
escolha de um ou de outro ("Sigma"), mas pode ser útil manter o cálculo 
dos dois desvios padrão, permitindo o cálculo e disponibilidade 
simultânea dos parâmetros Cp/Cpk e o Pp/Ppk. 

• Cálculo simultâneo do desvio padrão de longo-prazo (a, teórico 1 ) e de 

curto prazo s (estimado); 

• 

,NoNoNN N 

• Equacionar  a  disponibilidade simultânea dos parâmetros Cp/Cpk e o 

Pp/Ppk; 
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• Completar com o calculo da % de defeitos (associado à tabela ou função 
da distribuição normal), uma vez que são calculados os índices 
proporção de defeitos (superior e inferior). 

o proporção de defeitos superior ao LSE: Zs  = (LSE - X) / s 
tabela da distribuição 

normal = % de defeitos 

o Proporção de defeitos inferior ao LIE: Z1  = (X - LIE) / s 

• Equacionar um sistema de bloqueio para quando o sistema ficar inativo 
por um longo período de tempo, solicitando por exemplo a introdução de 
senha. 

• O SPC Pro é um produto que apresenta um elevado grau de 
configurabilidade. 

• Rigor na aplicação das regras do SPC, incluindo o tratamento de dados 
em tempo real e integridade de dados históricos. 

• SPC Pro permite a integração ou comunicação com outros softwares, tais 
como o software de gestão e controlo da produção da EGITRON . 

• Uma vez que é uma "base de dados aberta", permite facilidade de 
utilização dos dados armazenados por softwares terceiros, como 
Microsoft 

• Os casos de teste são necessários para verificar a implementação bem 
sucedida e aceitável dos objetivos e requisitos do produto. 

• A carta teste utilizada na análise SPC Pro encontra-se no Anexo B. 

• O caso de teste utilizado foi uma carta N /R gerada por um conjunto de 
20 subgrupos/amostras, em que cada amostra tinha uma dimensão de 5 J 

valores/medições (ver caso de teste no Anexo B). A carta foi validada 
pelo método manual e por uma folha de cálculo em Excel. Os valores 
foram introduzidos e as condições de entrada de dados assegurada de 
acordo com a sequência prevista. 

• Foram obtidos os resultados esperados (gráficos Anexo B), 
nomeadamente: 

• Limites das cartas de controlo (LSC X; LIC X;LSCR e LICR) 

• Média da carta das médias (X ); 
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• Média da carta das amplitudes (1; 

• Cartas geradas: evolução dos pontos nas cartas e os pontos fora de 
controlo assinalados; 

✓ Índices de capacidade de processo (Cp Cpk) 

✓ Índices de proporção de defeitos (ZS e ZI) 

• foram validadas as regras/critérios de alarme para identificar as 
causas especiais de variação (ex. 7 pontos consecutivos do mesmo 
lado da linha das médias X7R.3. 

• Na preparação da geração de uma nova carta, é necessário executar 
alguns passos para permitir a disponibilidade da carta, por exemplo, 
máquinas, setores/áreas envolvidas, definição do artigo, características a 
controlar, bem como a parametrização da própria carta. Este circuito 
poderá demorar algum tempo 15 min, consoante o n° de setores/áreas, 
e outros critérios a considerar) e nem todos os passos são intuitivos, por 
exemplo, para definir os limites de controlo iniciais, com base no histórico 
ou não, só é possível apercebemo-nos que não estão disponíveis na fase 
que antecede a alimentação de dados. 

• Analisar a possibilidade de antecipar/integrar a etapa de definição de 
limites de controlo numa fase que agilize melhor o processo de 
criação/configuração de novas cartas. 

• Validação positiva das funcionalidade do SPC Pro ao nível das formulas 
estatísticas e da integridade de geração de dados nos gráficos (cartas de 
controlo). 

A verificação da utilização no terreno do SPC Pro (ambiente fabril ) na ACC com largo histórico na 
operacionalização, permitiu validar e responder de modo mais objetivo a muitas das 
questões/requisitos da cheklist (Anexo A) uma vez que foram suportados por evidências/dados em 
condições de operação reais. 

• Foi possível estabelecer o grau de semelhança, dos dados históricos 
utilizados nos testes em 5.2.1 com os dados recolhidos e testemunhados 
uma vez que se tratava de um processo de fabrico de laminados de 
cortiça (dados de histórico semelhantes no que se refere ao fluxo 
produtivo, setores, postos/máquinas e artigos e respetivas caraterísticas 
da qualidade). 

• As entrevistas/testemunhos serviram para validar a funcionalidade e 
alguns aspetos da usabilidade. 

• A análise da funcionalidade do produto pelos diferentes níveis de 
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utilizadores num cliente SPC PRO, em ambiente fabril foi realizado do 
seguinte modo: 

o Testemunho do Resp. da Qualidade (gestor do SPC Pro); 

o Testemunho dos 3 operadores de diferentes postos (postos 
CC, CR e CRI); 

o Verificação da aquisição de dados e restantes etapas 
operativas do funcionamento do SPC Pro nos 3 postos 
testemunhados. 

Resumo das entrevistas: 

• Foi questionado a ACC sobre a forma e tipo de suporte assegurado pela 
EGITRON. A resposta foi de total satisfação pela disponibilidade e 
trabalho desenvolvido no melhoramento/adaptação do SPC Pro . 
Convém referir que as atualizações têm sido mínimas e restringindo-se à 
integração de novos periféricos/sistemas automáticos de medição 
(serviço extra aplicação do SPC Pro). 

• Recentemente tiveram uma ação de formação (2013-02-04) que Ihes 
permitiu explorar melhor as funcionalidades do software. Foram 
recolhidas algumas sugestões (2 coincidentes com as apresentadas no 
presente relatório). 

• Foi constada ausência de erros e enviesamentos no funcionamento do 
SPC Pro. 

• A checklist detém registos decorrentes desta visita (Anexo A). 

• Analisar a possibilidade de antecipar/integrar a etapa de definição de 
limites de controlo numa fase que agilize melhor o processo de 
criação/configuração de novas cartas. 

• Equacionar a redução do tempo de sequenciamento/ciclo no processo 
de criação de nova carta. 

• Validação positiva das funcionalidade do SPC Pro ao nível da 
operacionalização da actividade de controlo da qualidade e da 
integridade de geração de dados nos gráficos (cartas de controlo). 

• Validação do gestor/administrador do SPC Pro no que se refere à gestão 
e controlo da qualidade com a ferramenta estatística SPC Pro, tendo 
mesmo referido uma análise comparativa com uma outra aplicação 
estatística disponível na ACC. 
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• a verificação da usabilidade foi avaliada através dos estudos da equipa 
de trabalho e da avaliação-testemunho da ACC (3 operadores e 1 gestor 
da qualidade/administrador) 

• detalhes adicionais da avaliação na cheklist - Anexo A 

Resumo das entrevistas: 

• A visita ao cliente foi importante para obter a validação do terreno 
através da entrevista a vários utilizadores operadores, do grau de 
facilidade na sua utilização/operação, dos quais destacamos: 

o facilidade de aprendizagem: novo operador num posto de trabalho 
CR (recente implementação do SPC Pro), a trabalhar com o SPC 
Pro há 15 dias num dos postos de trabalho avaliados, 
assegurando o completo cumprimento do plano de recolha e 
controlo da qualidade definido para o posto; 

o facilidade ou grau com que intuitivamente se chega a resultados 
de funcionamento com a ferramenta SPC Pro; 

• No caso de processos de fabrico simples ou "concentrados", 
nomeadamente no que se refere ao número de etapas produtivas, à 
organização e recursos do controlo em curso de produção (mono-posto, 
com vários utilizadores/operadores), deverá ser analisada a possibilidade 
de o ecrã de interface (ou 2 no máximo) ter uma visualização gráfica e 
disposição de botões de funcionalidade/operação redesenhada modo 
mais simples, ou seja, tudo que torne a navegação fácil e intuitiva 
clicando o menos possível nos botões (ver alguns detalhes da checklist - 
Anexo A) 

• disponibilizar alarmes ao operador, em caso de falha de execução do 
controlo 

• Na avaliação no terreno, os diferentes operadores demonstraram que a 
interface de recolha de dados é simples e em fluxo automático, ou seja, 
eram percecionadas e realizavam-se através das etapas de recolha de 
uma forma lógica para todos os operadores e partes envolvidas 

• grau de satisfação dos operadores com a utilização do SPC Pro. 

• facilidade de aprendizagem para os utilizadores 
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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, etc.) 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado2  

• Confirmado 

• Confirmado 

• Confirmado 

") Fonte site da EGITRON (www.EGITRON.pt ) 

Nota 2: Em caso de esquecimento de execução e/ou aquisição de dados, poderá ser completado com o alerta 

ao operador (actualmente há registo do evento e alerta enviado ao administrador ou utilizador com perfil 

definido como destinatário destes alarmes); 
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Aplicação SPC Pro é uma ferramenta estatística bastante versátil e de adaptação a qualquer setor 

industrial (fluxo produtivo, caraterísticas da qualidade do setor, plano de recolha de dados, etc.). 

As tabelas de configuração disponíveis asseguram este grau de portabilidade. 

Destacamos os seguintes aspetos positivos: 

✓ informação adequada e detalhada de todo o histórico do controlo da qualidade 

✓ aplicação robusta do ponto de vista da informação do histórico e simulação 

• maturidade da aplicação uma vez que este tem sofrido poucas alterações nos clientes 

mais antigos e não foram assinaladas falhas decorrentes de defeitos/bugs do software 

• equipa técnica da EGITRON (testemunho de cliente visitado) assegura todo o apoio 

técnico que o cliente solicite e tem a aceitação dos utilizadores da produção e controlo da 

qualidade (Shop-floor acceptance) 

✓ boas caraterísticas de Configuração e flexibilidade 

facilidade dos utilizadores aprenderem e dominarem o software, ou seja, grau de 

adaptabilidade de novos utilizadores em ambiente real; 

integração com outros sistemas 

V exatidão estatística 

✓ Eficiência e/ou Ensaio Benchmarking: não foi realizada nenhuma avaliação formal de 

benchmarking, contudo, foi uma das aplicações de SPC em que constatamos o maior grau 

de adaptabilidade em função do tipo de produto/fluxo produtivo e sector industrial, bem 

como o rigor da aplicação a nível dos métodos estatísticos (em tempo real e histórico). 
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Poderá ser mais interativo, 
nomeadamente disponibilizar alertas/ 
informações ao operador (ex: alerta de 
falha de execução de uma atividade de 
controlo). 
Melhorar a capacidade de reverter aos 
utilizadores a última ação ou 
registo e outros facilitadores 
similares e associados ao 
botão 

catim 
CHECKLIST VERIFICAÇÃO DE 
SOFTWARE SPC - ANEXO A Pág. 1 de 3 

1. Validação de cálculos e critérios SPC SIM NÂO OBSERVAÇÓES/ COMENTÁRIOS 

1.1 Existência de Manual de Utilização (em português) 

1.2 Os parãmetros de especificação são definidos por 
qualquer colaborador? 

• • 
1.3 Quem define as especificações? 

1.4 As fórmulas de cálculo encontram-se bem definidas? 

1.5 Os critérios de aceitação encontram-se bem definidos? 

2. Usabilidade 

2.1 Os utilizadores recebem informação / formação antes de 
iniciar o trabalho com o software? 

2.2 A linguagem do software é adequada a população 
utilizadora? 

2.3 A semântica utilizada pode levar a diferentes I 
interpretações e erros? 

Apenas quem tenha permissão para tal, 
ex. Administrador 

diálogo, estilos e as interfaces 
gráficas são consistentes e coerentes e 
para os diferentes perfis de utilizadores. 
Esta confirmação da operacionalidade e 

I comunicabilidade foi realizado em 
ambiente real (cliente). ;. 
Exemplo: Foi alterado um valor de uma 
amostra do registo n° 45 através do 
botão "Editar". Contudo, ficávamos na 
dúvida se tinha sido considerada a 
alteração ou não uma vez que não havia 

I uma mensagem a informar do resultado 
e dessa acção, excepto se envolvesse 
I alarmes 
-  • 

NA NA 

2.4 O sistema gera informações de apoio ao utilizador 
(interage com informações pertinentes para a prossecução 
das tarefas)? 

2.5 O sistema permite uma utilização mínima de caminhos 
para obtenção dos objetivos pré-estabelecidos? 

2.6 O sistema permite a personalização das mensagens 
enviadas para o utilizador (parametrizadas pelo e 
Administrador, por ex.)? 

2.7 O software permite uma utilização fácil e clara para 
utilizadores com diferentes graus de experiência? 
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NA 

NA 

NA 

Çr')  catim 
CHECKLIST VERIFICAÇÃO DE 
SOFTWARE SPC - ANEXO A Pág. 2 de 3 

2.8 O software encontra-se preparado para detetar e avaliar 
erros de introdução de dados? 

2.9 A coerência dos dados é avaliada (ou seja, se estamos 
a introduzir uma determinada grandeza e passamos a 
introduzir noutra)? 

2.10 A linguagem e simbologia utilizadas são reconhecidas 
facilmente? 

2.11 O software é fácil / lógico / intuitivo na sua utilização? 

2.12 Os utilizadores encontram-se satisfeitos com o 
software (sentem ou sentiram necessidade em algum 
momento)? 

Há uma validação da ligaçao dos 
1 equipamentos de medição automáticos 1 

ao sistema de aquisição de dados. 

Confirmado na visita de testemunho na 
empresa cliente (3 postos de trabalho, 

1 correspondentes a 3 operadores). 

3. Integridade e segurança SIM NÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 

3.1 Os resultados são passíveis de manipulação por 
qualquer colaborador (seja ele o responsável por introduzir 
os dados ou não)? 

3.2 Quem possui autorização para alterar dados de entrada 
já introduzidos? 

3.3 Quem é o responsável por atribuir as permissões? 

3.4 Como são mantidos os resultados? Conforme previsto no Anexo A Manual 
NA NA de Instalação do SPC Pro 

3.5 É possível introduzir carateres diferentes dos 
espectáveis (ex. letras ao invés de n.°, pontos ao invés de 
vírgulas, ...)? 

3.6 O que acontece quando são atribuídos carateres não 
aceitáveis? 

3.7 É possível proteger a informação com password de 
acesso? 

3.8 O sistema é bloqueado após x tentativas falhadas (ex. 3) 1 
de introdução de login (login incorreto)? 

3.9 O sistema obriga a alteração periódica da password de 
acesso? 

3.10 Quando o sistema fica inativo por um longo período o 
mesmo é bloqueado, sendo necessário nova introdução de 
senha? 

3.11 O sistema regista quem introduziu os dados e quem os 
alterou? 

3.12 O sistema regista o momento em que são realizadas as 
alterações? 

Surge um alerta com indicação de que 
os dados não são válidos. 

Surge um alerta com indicação de que 
os dados não são válidos. 

Nunca foi solicitado antes. 

Nunca foi solicitado antes. 

Ponto a ser melhorado. 
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3.13 Estão definidos tempos de retenção de informação? 

3.14 O sistema é capaz de reconhecer a qualidade da 
informação recolhida por outros equipamentos (ex. 
balanças, etc...)? 

Está definida uma metodologia de 
arquivo/manutenção da informação .•••• 
sempre que se verifica a necessidade 
de eliminar um utilizador. Esta questão 
foi confirmada na sua generalidade, 
sendo passível de ser adaptada aos 
critérios do cliente. 
Há uma validação da ligação dos 
equipamentos de medição automáticos 
ao sistema de aquisição de dados. 

..••• 
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53 Cartas de Controlo 

Fiirros:1 -  j Entre: 

Carta de Controlo 1Registos da Carta de Controlo I Lista I 

e: 2013-03-01 14:49:03 

C-Ps -5?  Novo 

Carta XII - Valores Individuars  
Máquina: TorCNC1 

Secção: 

Conf.: Carta X&R-diarn Compr ....41111L11. I 
Valores em mm Artigo: 102  Mecaniz 

X  -  Média 

Média: 
D. P.: 

Cp: 
  Cpk: 

LSE: 

LIE: 

R - Amplitude 

LSC(R): 

LIC(R): 

800,0 

600,0 

400,0 

200,0 - 

0,0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 

0, CO CD 
1=1 CO CO 

LSC: 

LIC: 

10.762,9 
10.324,2 

!!!!! 

10.543,5 
145,9 

CJI CO CD 
-17• 

- 

Éll 

- 

(717 

108%,2 

107%,2 

106%,2 

105%,2 

104%,2 

103%,2 

132%,2 

803,6 

0,0 

2013-01-30 07:00:00 

41› 
OF Actual: 


