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RAPORLARINIZI OLUŞTURURKEN
ZAMAN KAYBETMEYİN

AS9102 FAI, PPAP, MPRS gibi birçok raporlarınızı tek tuşa 
tıklayarak istenilen formatta otomatik oluşturabilirsiniz. Firma 

içinde kullanmış olduğunuz rapor formatları programa 
tanıtılarak hatasız ve kesintisiz raporlar oluşturabilirsiniz. 

AS9102 standart formatındaki raporlar ile ölçüm planlarını 
ve sonuçlarını etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

INSPECTION MANAGER 3D/MBD

TEK ‘’TIK’’ İLE BALONLAMA
Inspection Manager ile tüm bilinen 3 boyutlu MBD veri 
tablolarındaki PMI bilgileri dosya açıldığında otomatik olarak 
çözümlenir. Dosya otomatik olarak balonlanıp  düzenlendikten 
sonra, kullanılabilir bir 2 boyutlu çizime dönüştürülür. Operatörler, 
üretim sürecinde ölçüm kontrolü için kritik ölçüler, ölçüm araçları 
ve yöntemleri ve gruplandırılmış ölçüler atayabilirler.

Model tabanlı tanımlama (MBD), 3 boyutlu CAD modellerinin; 
geometri, ürün üretim bilgileri (PMI) ve bunlarla ilişkili kaynak 
verileri tek güvenilir kaynak olarak içerdiği bir mühendislik 
tasarım yöntemidir. Standart bir MBD veri tablosu; tasarım amacı, 
geometrik boyutlar ve toleranslar (GD&T), ürün özellikleri, 
malzeme listeleri (BOM), yüzey kalitesi ve diğer üretim 
ayrıntılarından oluşur. MBD'nin kalite iş akışlarında etkili 
olabilmesi için, parça tasarımı, üretimi ve kalite adımları 
arasındaki boşlukları (kopuklukları) gidermek için bir Üretim
Kalite Yönetim Yazılımına (MQMS) ihtiyaç vardır. High QA 
tarafında geliştirilen Inspection Manager; tüm tasarım, üretim, 
ölçüm ve kalite verilerini merkezi dijital konumda yöneterek, hem 
2 boyutlu hem de 3 boyutlu dosyalar ile parça kalitesi verileri için 
"tek bir doğru kaynak" sağlar.

DOĞRULUK
VE HIZGÜVENLİKENTEGRASYON

İZLENEBİLİRLİK MOBİL VERİ
GİRİŞİ

KALİBRASYON
ZAMAN TAKİBİ



 ERP ENTEGRASYONU
Verilerinizi kullanmış olduğunuz kurumsal sistemlerinize entegre edebilirsiniz. 

Tüm bilgi paylaşımlarını uluslararası standart olan XML formatında data bazlı 
yapısıyla yapabilmektedir.

CMM cihazınızdan veya diğer ölçüm araçları tarafından yaratılan ölçüm 
sonuçlarınızı Inspection Manager içerisine aktarabilirsiniz. Bu sayede 
ölçüm araçlarınızdan gelen ölçümler ile manuel ölçülen sonuçlarınızı 
aynı ara yüzde toplayabilir ve aynı ortamdan hızlıca raporlar alabilirsiniz.

CMM CİHAZLARI VE ÖLÇÜM ARAÇLARINIZLA
TAM ENTEGRASYON

GELİŞMİŞ REVİZYON TAKİBİ
Parçalarınız revizyona uğradığı anda Inspection Manager revizyonları 
görür ve o  değişikliklere göre parça 3D resminin ve raporunun 
güncellenmesini sağlar.

AR-GE DEPARTMANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN
VE FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞIN

CATIA, Creo, NX, Solidworks, Autodesk ve diğer CAD formatlarını 
destekler. 3D Modeli Inspection Manager içerisinde açtığınız 

anda PMI ve GD&T verilerini otomatik olarak tanır ve balonlar. 
3D MBD dosyalarınızı herhangi bir CAD yazılımına gerek 

kalmadan görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz. 


