
Concept Group
SCS

Concept Group
SCS

SCS Concept Group

SQnet+
Gerenciador de qualidade para 
linha de produção

SCS Concept Latin America Ltda
São Paulo
Main +55 11 2272 1678 
Ph. +55 11 96599 6161
brazil@scsconcept.com
www.scsconcept.br.com

SQnet+ - Ed. 5 - PT www.scsconcept.br.com



SCS Concept Group
Concept Group

SCS
Tes

te 
de

 Fe
rra

me
nta

s • Ferramentas de 1 ou 2 etapas

• Ferramenta de pulso

• Torquimetro de estalo

• Torquimetro analógico/digital

• ISO 6789

• ISO 5393
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de • Smart Breakaway

• Ângulo residual

• Torque pico

• Soltar/Apertar

• Torque mínimo

• Torque de desaperto
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• Controle estatístico do processo

• Gráficos Cm-Cmk e X/R

• Gráficos X/R e Cp-Cpk

• Composição de curvas globais

• Relatórios customizados

• Exportação para o Excel
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• Gerenciamento do usuário

• Cadastro de ferramentas

• Cadastro de junta

• Agendamento de teste

• Rotina de testes para controle de instrumentos

• Rastreabilidade de dados com gerenciador VIN
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• Melhoria de qualidade na linha de produção 

• Relatórios e estatísticas

• Dados estruturados e rastreabilidade

• Conectividade com todos os produtos SCS capazes 
   de emitir relatórios

• Funções customizadas para a necessidade do cliente

SQnet+ 
Gerenciador de qualidade para linha de produção   Database em PC local

  Banco de dados em rede

  Banco de dados na bancada local

  Relatórios customizados

  Funções customizadas de acordo com a 
       necessidade dos clientes 
 
  Definições e relatórios comparados com os testes
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SCS

Freedom3

Instrumentos de Controle 
  Instrumentos de Programação SCS

DataTouch3

SCS bancada

Análises  
  Resultados, Curvas, Estatísticas

Ferramentas elétricas 
e gerenciamento de Chaves

  Arquivo de ferramentas 
  Definição de teste  

  Agendamento de teste  
  Gráficos Cm-Cmk e X, R 

Gerenciamento de Operações (juntas) 
  Arquivo de operações  

  Teste de definição de torque residual 
  Agendamento de teste
  Gráficos Cp-Cpk e X, R
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