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Oprogramowanie do statystycznej kontroli procesów

Version 4.0

Oprogramowanie SPC@Enterprise łączy klasyczną kontrolę ilości napełniania z 
dynamiczną kontrolą procesów dla szerokiego zakresu różnych systemów, dzięki 
czemu sprawnie wspomaga zarządzanie jakością procesów produkcyjnych.

Automatyczne przesyłanie danych z pomiarów do 
bazy danych. Wszystkie dane są natychmiast dostępne 
centralnie, co pozwala na ich analizę i wykorzystanie w 
statystykach w zakresie produkcji i kalibracji.

Scentralizowane zarządzanie danymi zapobiega  
redundancji: Dane podstawowe tworzone są centralnie  
w SPC@Enterprise, dzięki czemu są dostępne na 
wszystkich urządzeniach.

Połączone procesy produkcyjne z SPC@Enterprise

  Sprawna wymiana informacji 
w ramach szerokiej gamy urządzeń 
i systemów Minebea Intec i innych 
producentów

  Szybka kontrola procesów dzięki  
wydajnemu programowi monitorowania

  Łatwe generowanie statystyk 
w zakresie produkcji i kalibracji

  Łatwe tworzenie kopii zapasowych 
zmniejsza ryzyko utraty danych

Korzyści

Centralne przechowywanie danych w bazie danych 
MS SQL zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
danych oferując szereg możliwości automatyzacji 
systemu i sprzężenia z systemami ERP lub MES.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Skrócony czas 
reakcji dzięki konfigurowanym indywidualnie alarmom  
i szybkiemu dostępowi do wszystkich bieżących prób 
produkcyjnych.



Główny program SPC@Enterprise

    Innowacyjna aplikacja komputerowa do tworzenia  
i analizowania danych podstawowych i testowych  
oraz zarządzania nimi.

   Nieograniczona liczba możliwych instalacji, np. na  
komputerach użytkowników w dziale zapewnienia  
jakości, zarządzania zmianą lub inżynierii

   Aplikacji można używać także jako wszechstronnego 
modułu sterującego na tabletach z systemem Windows®

Funkcje oprogramowania

  niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, holenderski, polski, czeski, węgierski

  Opcja dostępna wraz z funkcją Audit Trail i podpisami elektronicznymi — zgodność z normą 21CFR11
   Audit Trail rejestruje wszystkie aktywności na życzenie — podpisy elektroniczne wykorzystywane są  
do uwierzytelniania użytkowników i śledzenia aktywności

  Dane w bazie danych są chronione przed zniekształceniem i nie mogą być modyfikowane 
  Certyfikacja międzynarodowa
   Opcjonalny zestaw walidacyjny złożony z dokumentacji testowej (według zalecenia GAMP) i arkuszy formularzy  
IQ/OQ (język: angielski)

   Zarządzanie produktami, maszynami, cechami,  
atrybutami i sprzętem do prób

   Tworzenie planów i zleceń kontroli
    Statystyczna kontrola procesów dla wszystkich  
właściwości rejestrowanych i ocenianych pod kątem 
jakości, takich jak:

 –  Ilości napełniania według określonych norm  
regionalnych, w tym w zakresie gęstości i tary

 –  Dane SPC (dodatkowe dane z pomiarów poza  
zakresem kontroli ilości napełniania z indywidualnymi 
wartościami granicznymi)

 –  Atrybuty (właściwości wizualne, sensoryczne lub 
fizyczne wykorzystywane do oceny jakościowej)

   Funkcja szybkiego planowania do łatwego tworzenia 
planów prób 

   Globalna zmiana tary i gęstości
   Wykorzystanie standardowych systemów wartości  
granicznych według przepisów o KTP lub tworzenie 
indywidualnych systemów wartości granicznych

   Zintegrowane zarządzanie obrazami, np. podczas  
pobierania danych na komputer do doboru  
produktów, prób atrybutów lub w ramach bazy danych 
użytkowników

Utrzymanie danych podstawowych i planowanie kontroli — główny moduł 

Języki

Stosowanie w obszarach podlegających regulacji 



   W module „Analizy” przechowywane dane mogą być 
przedstawiane w formie statystyk i raportów z próbek

   Swoboda wyboru okresów statystycznych — automa-
tyczny dostęp do wszystkich bieżących i zarchiwizowa-
nych danych w ramach każdej analizy

   Statystyczna kumulacja wszystkich typów (partia,  
godzina, zmiana, itd.) dostępna dla wszystkich danych

   Wszystkie raporty mogą być symulowane na ekranie, 
drukowane lub eksportowane (EXCEL, PDF lub WORD)

   Raporty mogą być zapisywane do ponownego  
zastosowania.

   Układy raportów mogą być dostosowywane do  
indywidualnych wymagań.

   Łatwa integracja nazwy i logo twojej firmy
   Statystyki mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie 
przy użyciu zintegrowanej usługi drukowania

   Specjalna ocena interwałów wagi kontrolnej dzięki  
statystykom produkcyjnym i przeglądowi efektywności

   Wyświetlanie przekroczeń wartości granicznych,  
alarmów i usterek rejestrowanych przez system

   Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym  
dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który pozwala na  
natychmiastowy dostęp do wszystkich ważnych  
danych oraz umożliwia korzystanie z filtrów

   Automatyczne odświeżanie wyświetlanych danych  
w dowolnie dobieranych odstępach czasu

   Możliwość personalizacji ustawień alarmu i opcjonalna 
wysyłka do dowolnego serwera rozdzielającego pocztę 
e-mail (założenie: korzystanie z serwera SMTP)

   Podgląd wszystkich bieżących linii produkcyjnych w 
formie praktycznych kafelków – kliknięcie na wybrany 
atrybut testowy powoduje otwarcie szczegółowego 
widoku z funkcją powiększenia i histogramu

   Wyświetlanie bieżącego statusu urządzenia włącznie 
z historią dzienną wag kontrolnych i detektorów metali, 
protokołowaniem komunikatów o błędach, zmian pro-
duktów i zdarzeń

   Dodawanie i edycja uwag dla wybranych próbek
   Mobilna aplikacja monitorująca na tablety Windows® 
oferuje większą swobodę użytkowania

Monitorowanie produkcji 

Analiza



Ethernet TCP/IP

Serwer

  Rozwiązania dla pojedynczych stacji roboczych lub systemy sieciowe dla dowolnej liczby stacji roboczych
   Architektura klient-serwer oparta na bazie danych MS SQL - bezpośrednie połączenie wszystkich klientów do bazy 
danych SQL

  Działania w tle (np. komunikacja z urządzeniami lub drukowanie) jako usługa
   Pozwala na instalację w wielu witrynach lub wirtualizację systemu (np. poprzez serwery terminalowe/rozwiązania  
typu thin client, takie jak Citrix lub VMWare)

   Pojemność bazy danych pozwala na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do dużych ilości danych bez utraty  
wydajności - pełne wykorzystanie dostępnych zasobów SQL

  Zaprojektowany do architektury 64-bitowej dla optymalnej wydajności
  Dane w bazie danych są chronione przed zniekształceniem i nie mogą być modyfikowane

 

Sprzężenie z systemami ERP lub MES oraz automatyzacja systemu

   SPC@Enterprise jest oparty na MS SQL, przez co zapewnia najlepsze warunki do wszechstronnego porównywania da-
nych z innymi systemami informatycznymi np. w ERP (SAP/Microsoft Dynamics itd.), MES, LIMS, BDE, OEE, SCADA, itd.

   Importowanie danych podstawowych i danych testowych (opartych na plikach)
   Automatyczne importowanie bieżącej gęstości z zewnętrznego systemu (np. LIMS) w celu aktualizacji obecnych  
planów testowych przy użyciu SQL View

   Możliwość dostosowania opcji eksportu danych skumulowanych statystycznie i danych próbek (jako SQL View,  
tabela SQL lub CSV)
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Architektura systemu SPC@Enterprise

  Zarządzanie użytkownikami z wielopoziomowymi numerami identyfikacyjnymi użytkownika
  Dowolna liczba użytkowników
  Język obsługi zależny od użytkownika 
  Możliwa integracja z LDAP

Zarządzanie użytkownikami 



   Aplikacja komputerowa zoptymalizowana do obsługi dotykowej do przeprowadzania prób w środowisku produkcyjnym 
i w laboratorium

   Dobieranie danych produktu i przechowywanie zmierzonych wartości przy użyciu oprogramowania
   Połączenie wag/urządzeń pomiarowych z komputerem za pośrednictwem interfejsu szeregowego lub połączenie  
poprzez TCP/IP, np. do obsługi na serwerach terminali

  Wykorzystanie wagi z pamięcią Alibi
   Możliwe połączenie dalszych szeregowych urządzeń pomiarowych (pomiary tlenu resztkowego, momenty obrotowe, 
tarcze regulacyjne itd.)

   Przegląd funkcji ewaluacyjnych z prezentacją graficzną pozwala szybko reagować na błędy
   Podłączanie skanerów kodów kreskowych dla bezpiecznego doboru produktów
   Inteligentne połączenie kontroli atrybutów i SPC
   Możliwe próby KTP i SPC związane z głowicą napełniającą
   Obliczanie rejestrowanych wartości w oparciu o indywidualnie przygotowane formuły testowe
   Tablety z systemem Windows® zapewniają swobodę użytkowania jednostki kontrolnej

TCP/IP
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Pobieranie danych na komputer PC - aplikacja na komputery PC do pobierania danych ważenia i pomiarów



 

   Bezpośrednie połączenie terminali Combics 3 poprzez 
TCP/IP do dwukierunkowej komunikacji z bazą danych 
SPC@Enterprise (wymaga interfejsu Ethernet i Opcji H6) 
–  Przekazywanie danych produktowych i testowych do 

urządzenia 
–  Przekazywanie danych próbek i statystyk do bazy 
danych

   Rejestrowanie prób głowicy napełniającej
   Rejestrowanie prób atrybutów
   Aktualizacja tary poprzez ważenie lub wprowadzanie 
ręczne 

   Aktualizacja gęstości poprzez wprowadzanie ręczne
   Użytkownik może być opcjonalnie poproszony o  
aktualizację tary i/lub gęstości przed każdą próbą  
lub nową partią

  Stosowanie wag z pamięcią Alibi
   Opcjonalny skaner kodów kreskowych zapewnia  
bezpieczny wybór produktów

   Wynik zalecenia dynamicznego dostosowania oraz 
statystycznego podsumowania następującego po każdej 
próbie

Połączenie wag stołowych i podłogowych Combics

Połączenie z wagą kontrolną

   Bezpośrednie połączenie wag kontrolnych za pośred-
nictwem TCP/IP lub dwukierunkowa komunikacja z bazą 
danych SPC@Enterprise (wymaga interfejsu Ethernet i 
odpowiedniej opcji urządzenia)

 –  Przekazywanie danych produktowych i testowych do 
urządzenia

 –  Transmisja statystyk interwałów wraz z wartościa-
mi jednostkowymi oraz informacjami dotyczącymi 
produkcji dobrej i produktów odrzuconych, a także 
komunikatów o obecności metali do bazy danych

 –  Transmisja statusu urządzeń, komunikatów o błędach 
i zdarzeń do sekcji monitoringu centralnego  
SPC@Enterprise

   Wspomaganie funkcji urządzeń w celu spełnienia 
regulacji i przepisów o kontroli towarów paczkowanych i 
klasyfikacja z zastosowaniem 3 i 5 klas oraz elastycznie 
określanych klas „dobra”

   Zgodność z wszystkimi wagami kontrolnymi i urządze-
niami Combi Minebea obecnej generacji (EWK 2000Plus, 
EWK 3000, Synus, Cosynus, Flexus)

   Interfejs GARECO (Garvens/Mettler Toledo/OCS za 
pośrednictwem TCP/IP) do łączenia kompatybilnych 
urządzeń innych producentów (wymagane sprawdzenie 
zgodności)

Ethernet

W SPC@Enterprise dostępne są następujące kompleksowe możliwości połączeniowe dla instrumentów pomiarowych:

Łączność



Wymagania systemowe

Serwer System operacyjny Windows 2003, 2008, 2012 Server™, Windows 7™, Windows 10™ (32- lub 64-bitowy)

Serwer SQL Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub 2016 (preferowana edycja Standard lub  
Enterprise)

.Net Framework 4.6

Procesor Proces klasy Intel i5 (piątej generacji)

Pamięć operacyjna (RAM) min. 8 GB RAM

Miejsce na dysku min. 100 GB

Stacja robocza System operacyjny Windows7™, Windows 8™ lub Windows10™ (32- lub 64 bitowy)

.Net Framework 4.6

Procesor Proces klasy Intel i5 lub lepszy

Pamięć operacyjna (RAM) min. 4 GB RAM

Miejsce na dysku min. 500 MB

Sieć Ethernet min. 100 Mbit/s

Połączenie detektorów metali Minebea Intec Vistus

   Bezpośrednie połączenie sieciowe detektorów metali 
Minebea Intec Vistus za pośrednictwem protokołu  
TCP/IP w celu utworzenia dwukierunkowej komunikacji 
z bazą danych SPC@Enterprise (wymaga interfejsu 
Ethernet i odpowiedniej opcji urządzenia)

 –  Transmisja danych produktowych i kontrolnych do 
urządzenia

 –  Transmisja wyników detekcji metali i testów urządzeń 
z zastosowaniem próbek testowych do bazy danych

 –  Transmisja statusu urządzeń, komunikatów o błędach 
i zdarzeń do sekcji monitoringu centralnego  
SPC@Enterprise

Połączenie z systemami kontroli rentgenowskiej

   Jednokierunkowe połączenie wszystkich systemów 
kontroli rentgenowskiej Minebea Intec za pośrednictwem 
TCP/IP z bazą danych SPC@Enterprise (wymagany  
interfejs Ethernet w urządzeniu i SPC@Enterprise  
FlexCollector)

  Cykliczna rejestracja wykrytych ciał obcych 
   Dokumentacja sprawdzania urządzeń z użyciem testerów

FlexCollector – uniwersalny interfejs

   Możliwe jest także przyłączenie zewnętrznych urządzeń w następujących trybach testowych: 
– kontrola ilości napełniania (np. wagi kontrolne lub maszyny napełniające) 
– badanie atrybutów (np. wykrywanie ciał obcych lub dokumentacja prób urządzeń) 
– statystyczna kontrola procesów (np. mierniki wilgotności, pomiary tlenu resztkowego itd.)

   Wymaganie: Przesyłanie wymaganych danych w postaci protokołów XML lub ASCII za pośrednictwem TCP/IP  
(dla urządzeń szeregowych również można używać serwerów COM )



Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden, Niemcy

Tel. +49.551.309.83.0

sales.bv@minebea-intec.com  
www.minebea-intec.com

Podane dane techniczne stanowią jedynie opis produktu i nie należy ich uznawać za cechy prawnie 
gwarantowane.

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. 
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Numery katalogowe

Moduł główny

62S-SPC-0010 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Moduł główny 
Główny moduł do instalacji sieciowej SPC@Enterprise

Obejmuje dostęp do głównego programu do utrzymania danych podstawowych i testowych, do konfiguracji systemu oraz oceny danych  
z próbek i statystyk

Jeśli potrzebujesz dodatkowego dostępu, wybierz 62S-SPC-0011

62S-SPC-0020 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Monitor procesów i dynamiczne wyświetlanie dla próbek
Rozszerza licencję modułu głównego 62S-SPC-0010 o funkcje monitorowania procesów i dynamicznego wyświetlania próbek w celu  
monitorowania bieżących danych testowych z funkcją alarmu

Jeśli potrzebujesz dodatkowego dostępu, wybierz 62S-SPC-0021

Rozszerzenia systemu
Dla każdego systemu wymagane jest tylko jednorazowe rozszerzenie

62S-SPC-1001 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Podstawowe rozszerzenie systemu w zakresie atrybutów
Rozszerza moduł podstawowy o opcję rejestrowania testów atrybutów poprzez pobieranie danych na komputer w SPC@Enterprise lub  
na terminal Combics3

62S-SPC-1003 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzenie SPC (statystycznej kontroli procesów)
Rozszerza moduł podstawowy o opcję rejestrowania i obliczania dodatkowych danych pomiarowych poza zakresem kontroli ilości napełniania

62S-SPC-1005 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzenie do dynamicznego ważenia kontrolnego
Rozszerza moduł podstawowy o opcję przyłączenia do systemu dynamicznych wag kontrolnych 
Wymagane dodatkowe licencje urządzeń

62S-SPC-1006 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzenie dla technologii detekcji metali
Rozszerza moduł podstawowy o opcję podłączenia do systemu detektorów metali. Wymagane dodatkowe licencje urządzeń

62S-SPC-1007 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzenie 21 CFR Part 11 – Podpis elektroniczny i Audit Trail
Rozszerza moduł podstawowy o funkcje „Podpis elektroniczny” i „Audit Trail” do wykorzystania w obszarach podlegających regulacji

Audit Trail rejestruje wszystkie aktywności na życzenie — podpisy elektroniczne wykorzystywane są do uwierzytelniania i śledzenia  
użytkowników 

62S-SPC-1008 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzone planowanie z globalną modyfikacją tary/gęstości
Rozszerza moduł podstawowy o opcję modyfikacji tary/gęstości przeprowadzanych jednocześnie dla kilku kombinacji produktów/maszyn,  
bez konieczności oddzielnego ładowania. Pomocne do napełniania tego samego wstępnego produktu w różnych wariantach opakowaniowych  
i/lub przy wykorzystaniu tego samego opakowania dla kilku produktów.

62S-SPC-2008 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzenie w postaci konfigurowalnego importu/eksportu
Rozszerza moduł podstawowy o opcję wymiany danych z innymi systemami, takimi jak ERP (SAP/Microsoft Dynamics...), MES, LIMS, BDE, 
OEE itd.

Dostosowane do wymagań klienta ustawienia interfejsu nie są składnikiem tego rozszerzenia i podlegają oddzielnym opłatom.

62S-SPC-2071 Oprogramowanie SPC@Enterprise/Rozszerzenie w postaci usługi MS Windows do automatycznej aktualizacji gęstości poprzez 
przenoszenie danych z oprogramowania zewnętrznego
Rozszerza moduł podstawowy o opcję automatycznej aktualizacji gęstości z użyciem zewnętrznego oprogramowania poprzez SQL View.
Tym samym przestaje być wymagana ręczna aktualizacja gęstości w SPC@Enterprise 

Licencje urządzeń
Wymagane dla każdego dodatkowego urządzenia

62S-SPC-2011 Licencja SPC@Enterprise - Ethernet Polling dla 1 terminala Combics 3

62S-SPC-2051 Licencja SPC@Enterprise - Sartonet Polling dla 1 wagi nieautomatycznej FC…QN/LA…QN/isi30…QN

62S-SPC-2001 Licencja SPC@Enterprise - Pobieranie danych na komputer, jedna licencja do obsługi panelu dotykowego w systemie MS Windows 7, 8 lub 10

62S-SPC-2021 Licencja SPC@Enterprise – Komunikacja ethernetowa z wagami kontrolnymi Minebea Intec EWK 2000Plus, EWK 3000, Synus, Flexus,  
EWK 3000 Combi i Cosynus – licencja jednostanowiskowa

62S-SPC-2041 Licencja SPC@Enterprise - FlexCollector do elastycznego pobierania danych – licencja na 1 

(Inne pakiety licencji dostępne na zapytanie)


