
Tökéletes termékek a kibővített révén
valóság-alapú utasítások és minőségbiztosítás

Az Xmake egy innovatív „Make-By-Vision” megoldás az ember 
által végzett  folyamatokhoz. Dinamikus lépésről lépésre történő 
utasításokat ad közvetlenül a munkavállaló látóterében,  ezzel 
kiváltja a sok hibázási lehetőséget adó papíralapú adatrögzítést és 
így vezetett összeszerelést biztosítson, miközben a kezeket 
szabadon hagyja a tényleges feladatokhoz. A beépített 
minőségbiztosítás kamerákon és érzékelőkön keresztül biztosítja 
a tökéletes eredményt a gyártási folyamat minden lépéséhez.

Az Xmake rugalmassága kiemelkedik: mobil, csak Wi-Fi-re van 
szüksége, és alkalmazkodik a munkavállaló nyelvéhez és a 
felkészültségéhez. Az intuitív felhasználói felület nemcsak a 
meglévő munkavállalók körében könnyen elfogadható és 
betanulható eszközt biztosít, hanem az új munkavállalók 
munkahelyi képzését is lehetővé teszi.

Az XMake segítségével a gyártási folyamatok könnyen áttekinthető 
optimalizálást tesznek lehetővé. Az eredmény olyan egyszerű, mint 
ragyogó: a jobb minőségű eredmények párosodnak a csökkentett 
költségekkel!

Ipari összeszerelés

Szerződéses gyártás

Géptevékenység

A visszaküldött áruk javítása

Végtermékvizsgálat

Munkavállalók képzése

Laboratóriumi műveletek

... és még sok egyéb !

Támogatott folyamatok

xMake
Világszínvonalú, Iparban - 
kifejlesztett 
Irányított összeszerelés



Az Ön előnyei
Gyorsabb folyamatok 
Azonnal elérhető 
információk, amelyek akár 
25% -os időmegtakarítást 
kínálnak

Gyors megtérülés
Alacsony kezdeti költségek és 
az azonnali költségcsökkentés 
garanciával a hónapon belül a 
megtérülésre

Nagyobb pontosság
Akár 50% -os 
hibacsökkentés az 
integrált minőség -
ellenőrzés miatt

Megbízható megoldás 
Iparban kifejlesztett
És a produktív globális 
termelésben évek óta 
használt

Nagyobb rugalmasság 
Testreszabott munkafolyamatok 
programozási ismeretek vagy 
harmadik fél bevonása nélkül

Elégedett munkavállalók
Több ergonómiai munkatapasztalat 
és kevesebb frusztráció az intuitív 
használat révén

Kiválasztott  referenciák

Alapvető jellemzők

Zökkenőmentes 
dokumentáció 
Használjon 
fényképeket, videókat 
vagy beszédből-írás 
funkciókat az egyes 
lépések rögítéséhez és 
jelentések elkészítéséhez

Automatikus 
megerősítés 
Biztosítsa a kiváló 
minőséget a IIoT 
szenzorokkal és 
objektum felismeréssel 
való kommunikáció 
által.

Lépésről-lépésre 
vezetett  utasítások
Jelenítse meg lépésről-
lépésrea  dinamikus 
vizuális utasításokat az 
okosszemüvegről, 
felszabadítva a 
munkavállaló kezét

Adat
integráció
Hozzon létre 
munkafolyamatokat a 
meglévő adatokkal a 
háttér-integrációval, 
vagy egyszerűen 
használja a .csv 
és .xlsx fájlokat

ISO 01 EN/2020/09 | Kivéve hibák és mulasztások

KOPEX KFT.
1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Telefonszám:+36 70 553 1034

www.kopex.hu
www.vuzix.hu
kopex@kopex.hu

Keressen fel




