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Gestão de dados integrada entre laboratório e processo 
de fabricação



SMART FACTORY

BIG DATA
AUTOMAÇÃO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
REDES INDUSTRIAIS



Vamos ser mais simples...



SMART MEASURE

VELOCIDADE
VISUALIZAÇÃO
GERENCIAMENTO DE DADOS
FLEXIBILIDADE



METROLOGIA PRODUÇÃO



METROLOGIA PRODUÇÃO



O PROCESSO

A PEÇA

AS PESSOAS

A MÁQUINA

Para um processo de fabricação funcionar, é 
necessário o envolvimento de diversas partes, 
como as pessoas, as máquinas e o produto em si.

E cada uma dessas partes possuem sua 
parcela de influência nos resultados 
obtidos.

E para identificar e quantificar essa influência, 
várias ações são executadas no processo, e uma 
delas é a medição.



O PROCESSO

E nós já medimos:

No chão de fábrica
No laboratório
Com dispositivos

Mas medimos ou coletamos os dados de uma maneira 
INEFICIENTE



TEMPOCONFIABILIDAD
E

Mas medimos ou coletamos os dados de uma maneira 
INEFICIENTE



GANHO DE
TEMPOCONFIABILIDAD

E

Instrumentos Digitais
+

Sistemas de 
transmissão de dados

Sistemas de 
Gerenciamento de 

Dados



TRANSMISSÃO SEM FIO TRANSMISSÃO COM FIO

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

Até 1.500 instrumentos conectados num único PC

Vantagens:

Redução do tempo  na coleta dos dados.
Eliminação da folha de controle .
Informação da produção em tempo real.
Eliminação do erro de digitação



Soluções para medição in-line e Smart Factory
REGISTRO DE DADOS



TENDÊNCIA!

LIMITE DE ALERTA

LIMITE DE TOLERÂNCIA

Controle Estatístico de Processo em Tempo Real

As cartas de controle são as principais ferramentas 
gráficas que podem auxiliar os operadores num 
processo produtivo. Ela identifica os principais 
problemas de um processo, facilitando a tomada de 
ação dos operadores.



Estabilização do Processo

Eliminação das 
causas especiais

Processo
Estável
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Redução da Variabilidade



OVERVIEW

MeasurLink® 
Process Analyzer

MeasurLink® 
Gage R&R

MeasurLink® 
Process Manager

Os dados são 
armazenados no Banco 

de Dados
Estação de 
Coleta de 

Dados com 
MeasurLink® 

Real Time

MeasurLink® Gage 
Management

Real Time 
Standard

Real Time 
Professional 3D

Real Time 
Professional



MeasurLink® Gage Management

Procedimentos de Calibração
Crie os procedimentos de calibração com 

condições do ambiente, instruções, 
sequência de montagem de blocos padrão 

etc. 

Inventário de Instrumentos
Estabeleça uma padronização no processo de 

calibração e crie inventário para seus instrumentos. 
Crie um banco de dados metrológico, incluindo 

fornecedores, tolerâncias, capacidade, modelo etc.

Controle de Relatórios de Calibração
Organize e visualize instrumentos e equipamentos que 

estão com relatórios de calibração antigos. Os 
relatórios podem ser filtrados através de diversos 

filtros.



MeasurLink® Gage R & R
O módulo Gage R&R é uma coleção de técnicas com 
o propósito de medir a capacidade de um sistema 
de medição para uma determinada aplicação.

O módulo Gage R&R utiliza métodos de cálculo de 
acordo com as técnicas explicadas no Manual de 
Análise de Sistemas de Medição, mais conhecido 
como MSA, 4º Ed.:
• Tendência
• Linearidade
• Estudo Tipo I
• Método da Amplitude 

Variável
• Estabilidade
• ANOVA 
• Média & Amplitude 
• E muito mais....

*exemplo de um estudo ANOVA conduzido no módulo Gage R&R 
com importação de dados direta do instrumento



MeasurLink® Process Analyzer
O MeasurLink Process Analyzer é projetado para a 
visualização e a manipulação dos dados obtidos na 

estação do Real Time. Com este módulo, os Engenheiros 
de Qualidade conseguem realizar diversas análises 

complexas e criar cenários que contribuem para 
iniciativas da Qualidade e projeções de Produção futuras.  

Principais ferramentas
• Rever os dados inspecionados;
• Alternar o Banco de Dados para as análises;
• Agrupar, procurar e organizar os dados;
• Suporte aos requerimentos da FDA;
• Estudos de correlação;
• Comparativo entre Capabilidade e 

Rastreabilidade;

*exemplo de exibição de diferentes análises 
realizadas no módulo Process Analyzer



MeasurLink® Process Manager
Monitore os dados assim que eles são coletados das 
estações do Real Time. O módulo Process Manager 
oferece aos gestores e inspetores a ferramenta perfeita 
para organizar e manter o programa de qualidade à vista. 
Configure as janelas para exibir as características que 
estão sendo controladas no Real Time. Os dados podem 
ser organizados por estação de inspeção, capabilidade ou 
tempo.

*exemplo de exibição (monitoramento) de 16 
características sendo controladas nas estações de 

trabalho



BANCO DE DADOS
ACESSIBILIDADE

Com os dados 
armazenados no Banco de 

Dados, acesse os 
resultados e informações 

dos computadores das 
estações de trabalho de 

onde estiver*

Os dados são 
armazenados de 

maneira organizada e 
segura.

SEGURANÇA

Toda e qualquer 
modificação por usuário 
é registrada no Banco de 

Dados. 

RASTREABILIDADE



Conceito LEAN Measurement

Com a coleta de dados e 
CEP em Tempo Real, o 
feedback do processo
torna-se ainda mais

rápido, eficiente e com 
resultados confiáveis. 
Com os módulos de 

coleta dos dados, todo o 
processo de medição até

a análise, tornam-se 
automáticos, seja com 
seus instrumentos ou

equipamentos.

Meça menos com CEP em Tempo REAL



NETWORK

MANUFATURA AVANÇADA

SQL Server

PEÇA

PRODUÇÃO

CAMCAD

NUVEM

BASE DE DADOS

INSPEÇÃO

AJUSTE DO PROCESSO DE 
FABRICAÇÃO
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Equipamentos de medição IN-LINE

KOGAME

MISTAR

MACH V

MACH 3A





 Tempo de ciclo
 Tempo ocioso
 Tempo de preparação
 Tempo de desmontagem
 Tempo de inatividade

 Planejamento de produção
 Automação
 Dados em tempo real
 Melhoria das operações

 Monitora o Status da máquina em tempo real e à distância

Monitora:

Informações uteis por exemplo para:

STATUS MONITOR



Um diário de bordo da máquina para checagem 
da saúde do equipamento!

Programe as manutenções para quando 
realmente precisar!!!

CONDITION MONITOR



EMPRESA CLIENTE

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

PROCESS MANAGER

REAL-TIME REAL-TIMEREAL-TIME

CONCEITO
CLIENTE-FORNECEDOR

“QUALIDADE ASSEGURADA”

Banco de dados
SQL SERVER
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Gratidão pela atenção!

nelson@mitutoyo.com.br
Tel: 97203-2953

CONTATO

ACESSE

/mitutoyosulamericana

/mitutoyobrasil

@mitutoyobrasil


