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EasyMatch®QC

Oprogramowanie do kontroli jakości. Elastyczne. Inteligentne. Łatwe w użyciu.

EasyMatch QC
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EasyMatch®QC

Elastyczne oprogramowanie do zarządzania barwą.

Oprogramowanie EasyMatch QC oferuje nieograniczone możliwości przetwarzania danych pomiarowych: zbierania,

porównywania, analizowania i raportowania. Sam decydujesz jak wiele informacji chcesz zobaczyć i edytować. Dane

kolorystyczne i widmowe mogą być wyświetlane w formie tabelarycznej numerycznej lub graficznie. Zawartość oraz wielkość

wyświetlanych ekranów i raportów może być konfigurowana i dostosowywana w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji.

Przyjazny interfejs użytkownika zapewnia zarówno łatwość użytkowania dla rutynowych pomiarów jak i możliwość

wykonywania złożonych obliczeń. Oprogramowanie EasyMatch QC kontroluje również wszystkie funkcje spektrofotometru
włączając w to wbudowaną diagnostykę dla aktualnie oferowanych aparatów HunterLab. Funkcja pracy w wielu trybach
umożliwia standaryzację oraz odczyty w dwóch różnych trybach pomiarowych, takich jak składowa zwierciadlana

włączona/wyłączona lub UV włączone/wyłączone. Pasek stanu wyświetlany na dole ekranu pokazuje aktualnie używany

aparat, tryb standaryzacji oraz kiedy instrument powinien być ponownie standaryzowany.

Baza danych.

DatenspeicherungWyniki pomiarów wzorców i próbek mogą być

przechowywane w bazie danych w formacie Microsoft

Access lub SQL Server. Funkcja automatycznego

wyszukiwania standardów przywołuje z bazy danych

standard najbliższy zmierzonej próbce lub do wyboru
oferowane jest pięć najbliższych
standardów. Standard ten następnie jest

automatycznie przypisywany do próbki w bieżącym
zadaniu. Przechowywane wyniki pomiaru standardów i

próbek mogą być przeszukiwane i przywoływane przez
szereg parametrów w tym: nazwę, zakres daty/czasu,

odchylenie koloru od wzorca, odchylenie koloru od

próbki, konfigurację sensora, operatora i wiele innych.

Oprogramowanie pozwala także tworzyć dodatkowe

bazy danych, oprócz tego aby chronić cenne dane

dostępna jest funkcja kopii zapasowej. EasyMatch QC
pozwala na import lub export danych z zadania w

formacie QTX. Wybrane dane mogą także

być eksportowane w formacie ASCII i przesłane przez

port szeregowy lub na adres IP.

-Datenbankeinstr

Datenbanktyp IMicrosoft Access

[Microsoft SQL ServerServername

Suchen ||C:\Program Files\HunterLab\EasyMatchQCVJ(Datenbankname

rBenutzer

rPasswort

r Auto SaveJob Every |5 min

17 Alow Duplicate Names

W Auto Save Measurement

r Database Backup

-Datenbank Backup Konfiguration-

Backup Path r
Backup Intervall F Tage

-SaveJobs at

JobPath |C:\Program File$\HunterLab\EasyMatchQOJot Suchen|
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OK | Abbtechen |
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Struktura pracy.

Informacje o parametrach pomiarów, zmierzonych standardach i

próbkach są przechowywane jako zadania. Parametry pomiaru

mogą być także przechowywane jako szablony zadań i potem

przywoływane dla łatwego utworzenia nowej pracy. Może ona

zawierać jeden lub wiele standardów i do każdego wzorca może

być przypisana nieograniczona liczba zmierzonych próbek. Można

utworzyć dowolną liczbę zadań i jednocześnie wyświetlać wiele

zadań. Dla uproszenia obsługi programu drzewo pracy

wyświetla listę wszystkich standardów zawartych w zadaniu wraz

ze wszystkimi przypisanymi do nich próbkami. Struktura zadania

ułatwia dzielenie się wynikami. Zadania mogą być wysyłane do

innych lokalizacji za pomocą funkcji email.
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Widoki.

Widoki 2D lub 3D lokalizacji próbek i wzorców w przestrzeni

barwnej. Dane mogą być prezentowane dla różnych skal

barwnych i kombinacji. Tolerancja może być prostokątna

lub eliptyczna, można podejrzeć czy badana próbka mieści

się w jej obrębie lub czy jest poza jej granicami. w

Wizualizacja na ekranie kolorów i odcieni zmierzonych próbek i

wzorców. Dane mogą być przedstawiane dla różnych rodzajów

źródeł światła. W połączeniu ze skalibrowanym monitorem

kolory mogą być porównywane bez potrzeby użycia komory

oświetleniowej. Kolejną zaletą jest bezpośrednią prezentacja

zmierzonej próbki na ekranie operatora, przypadkowe błędne

pomiary są natychmiast rozpoznawane i mogą być usunięte. EMM
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EZ View to najprostsza forma prezentowania danych

kolorymetrycznych. Szybka i dokładna analiza wymagana jest

w wielu aplikacjach z dużą ilością próbek. Widok ten

wyświetla tylko informacje zdefiniowane przez użytkownika

wraz z komunikatem Pass/Fail. Informacje o wynikach

pomiaru koloru są tu uproszczone do minimum.
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Pass
22,18 22,04

-12,82 -12,99

Yl E313 [D66/10] -21,64 -22,70

Tabela z danymi spektralnymi wyświetlanymi jako reflektancja,

transmitancja, K/S i absorbancja. Interwał oraz szerokość

pasma może być definiowana dowolnie. Dane mogą być

wyświetlane w postaci wierszy lub kolumn. Dane mogą być

łatwo przenoszone do arkusza kalkulacyjnego dzięki funkcji

"kopiuj i wklej".
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Wykres widma pokazuje charakterystykę poszczególnych

pomiarów. Dane mogą być wyświetlane jako reflektancja,

transmitancja, K/S i absorbancja. Użytkownik może wybrać

rozdzielczość np. reprezentującą tylko dany zakres długości

fali, dzięki czemu można oceniać nawet najmniejsze różnice w

widmie. Kolorowe tło wizualizuje kolory dla danych długości

fali w zakresie od 350 do 1050 nm oraz w krokach co 5, 10 i 20

nm.
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Wykres trendu jest szczególnie przydatny podczas ciągłej

kontroli produkcji lub wykonywania testów starzeniowych.

Trendy mogą zostać zidentyfikowane w odpowiednim czasie

przed przekroczeniem limitu tolerancji. Dane kolorymetryczne

mogą być wyświetlane jako wartość bezwzględna lub jako

różnica wobec wzorca. Program oferuje możliwość

powiązania wyników z zewnętrznymi danymi

zaimportowanymi poprzez DDE, do każdej próbki można na

przykład dodać dane dotyczące temperatury i wilgotności. W

tym widoku można również wyświetlać limity ostrzegawcze

zanim wystąpi nieprawidłowy kolor.
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Bezpieczeństwo.

W oprogramowaniu EasyMatch®QC szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo. W oprogramowaniu zastosowano

najbardziej rygorystyczne normy zabezpieczania danych przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi i wydzielono dwa

moduły: dane oraz ustawienia, które mogą być automatycznie zapisywane i zabezpieczone. Dane mogą być przechowywane

lokalnie lub w sieci, dodatkowo dostępna jest funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Funkcje te są dostępne

bezpośrednio z poziomu oprogramowania EasyMatch®QC i nie wymagają specjalistycznej wiedzy odnośnie obsługi

komputera PC. Tworzenie użytkowników i zarządzanie ich uprawnieniami jest proste i zrozumiałe. Podobnie jak w Microsoft

Windows można tworzyć różne grupy z odmiennymi uprawnieniami dostępu. Gdy włączone są funkcje administracyjne

każdy użytkownik musi zalogować się do programu i zostaje przypisany do odpowiednich ustawień programu oraz wyników

pomiaru. Ustawienia mogą być różne dla poszczególnych grup. Oprócz bezpieczeństwa funkcja ta zapewnia również

uproszczenie pracy, niepotrzebne funkcje nie są widoczne dla użytkowników.

Pomoc.

Opcja pomocy dla użytkowników dostępna jest na wiele różnych sposobów. Oprogramowanie zawiera wewnętrzną pomoc

opartą na przeglądarce Internet Explorer. Wyszukiwanie według wprowadzonego tekstu i odpowiednie indeksy szybko

pomogą odnaleźć potrzebny temat. Wszystkie instrukcje w sposób prosty i szczegółowy opisują pracę z programem. Płyta z

oprogramowaniem zawiera także pełną instrukcję obsługi. Instrukcja zawiera dodatkowo informację na temat podstaw

kolorymetrii oraz szczegóły dotyczące obliczeń kolorymetrycznych, skal barwnych, indeksów itp. Pliki te w razie potrzeby

mogą być drukowane. Jako dodatkowa pomoc mogą służyć krótkie filmy wideo przedstawiające przegląd funkcjonowania

oprogramowania i jego cechy szczególne. Dodatkowa pomoc w obsłudze oprogramowania udzielana jest przez naszych

doświadczonych pracowników działu obsługi klienta.

Drukowanie.

Wydruki i raporty odgrywają ważną rolę w procesie

dokumentacji pomiarów. Mogą one być tworzone w postaci

plików pdf lub drukowane na papierze. Oprogramowanie

EasyMatch®QC daje użytkownikowi dużą swobodę w zakresie

konfigurowania raportu. Wszystkie widoki dostępne w

oprogramowaniu mogą być drukowane indywidualnie lub

razem na jednej lub większej liczbie stron. Dostępna jest także

opcja indywidualnego tworzenia nagłówków i stopek.

Narzędzie do konfiguracji wydruków i zestawiania potrzebnych

informacji jest w prosty sposób obsługiwane za pomocą

myszki. Poszczególne ustawienia raportów mogą być

przypisywane do różnych zadań, produktów i użytkowników.
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Specyfikacja

Funkcje
Skale barw

Obserwator

Oświetlenie

Wskaźniki różnicy

Indeksy

Widmo

Dane spektralne

Automatyczne Tolerancje

Widoki

Wykres współrzędnych

Pola danych i obliczeń

Język

Pozostałe funkcje

Struktura danych

Zarządzanie dostępem

EZMQC współpracuje z:

Wymagania systemowe

System (32/64 Bit)

Procesor

Pamięć RAM/HD

 CIE L*a*b*. CIE LCh, Elunter Lab, Rdab, RxRyRz, XYZ, Yxy, 

 2 i 10. A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, TL84, Ultralume 3000 

 dE (Hunter), dC (Hunter), dE* (CIE), dC* (CIE), dH* (CIE), dL CMC, dC CMC, dH CMC, dE CMC, dL

 (CIE94), dC (CIE94), dH (CIE94), dE (CIE94), dL (DIN99), dC (DIN99), dH (DIN99), dE (DIN99), dL

 (CIE2000), dC (CIE2000), dH (CIE2000), dE (CIE2000), dE FMCII, dL FMCII, dRG FMCII, dYB (FMCII), dE 

 Rdab, dC Rdab, Metamerism Index, Gray Scale (ISO 105-A05.2), Gray Scale (ISO 105-A04), Average 

 Strength, Weighted Strength _ 

 Yl E313, Yl D1925, Wl E313, Wl CIE, Wl GANZ, 457 Brightness, Y Brightness, Z%, APHA(10, 20 i 50 

 mm) (tylko d/8°), ADMI (10, 20 i 50 mm) (tylko d/8°), ASTM D1500( d/8°), Gardner D6166

 ( d/8°), Gardner 20 mm ( d/8°), Saybolt ( d/8°). Tint CIE, Tint E313, Tint GANZ, Dominant Wavelength, 

 Skala cytrusowa (opcja z ColorFlex 45/0), Indeks pomidorowy (opcjonalnie z ColorFlex 

 EZ i LabScan XE), Excitation Purity, Opacity, Haze ( d/8°) _ 

 % R, % T (tylko d/8°), Absorpcja, K/S _ 

 % R, % T (tylko d/8°). Absorpcja, K/S, A% R, A% T (tylko d/8°) _ 

 Automatyczne generowanie tolerancji dla standardów w CIE Lab, CIE LCh i Hunter Lab, 

 kalkulacja opiera sie na obliczeniach tolerancji CMC _ 

 Tabela danych kolorystycznych, widmo, tabela danych widma, proste dane kolorystyczne, wykres 

 trendu, odwzorowanie kolorów _ 

 2D i 3D dla skal CIE L*a*b*. CIE LCh. Hunter Lab. Rdab i Yxy _ 

 Możliwość wykonywania obliczeń według formuły zdefiniowanej przez użytkownika, możliwość 

 wprowadzania indywidualnych skal i indeksów 

 Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Chiński 

 Drzewo zadań, dowolne definiowanie wyświetlanej zawartości, komunikaty PASS/FAIL, opis różnic 

 kolorystycznych, uśrednianie, system sortowania 555, automatyczne wyszukiwanie standardów, 

 pomiary w czasie, informacje statystyczne, dopasowanie Hitch, eksport do ASCII, adresy COM i IP, 

 funkcjonalność e-mail, diagnostyka spektrofotometru _ 

 Microsoft Access lub SQL Server 

 Pełne zarządzanie prawami użytkownika, przypisywanie haseł, opcje podpisu elektronicznego, 

 dziennika kontroli, opcjonalna wersja zgoda z 21 CFR Part 11 _ 

 UltraScan®PRO, UltraScan®VIS, UltraScan®XE, ColorQuest®XE, ColorQuest®XT, LabScan®XE, 

 MiniScan®XE Plus, MiniScan®EZ, ColorFlex®, ColorFlex®EZ, D25®NC 

 Microsoft Windows®XP Professional SP3, Windows®Vista, Windows®7 
 lntel®Pentium®4 lub AMD®Athlon 2,2 GHz i wyżej 

 min, 512 MB: min, 80 MB wolnej przestrzeni dyskowej _ 

 Rozdzielczość min. 1024x728 Pikseli, kolory min. 16 Bit: Monitor 17" lub większy 

 CD-ROM lub kompatybilny, wymagany do instalacji _ 

 1 wolny port COM (seryjnyl. 1 wolny port USB _ 

 Klawiatura i mysz _ 

 Internet Fxplorer 5 Iuh wyżej (do przeglądania pomory) _

Monitor/Grafika

Napęd

Porty

Urządzenia wskazujące

Pozostałe
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