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BRUGERVENLIG SOFTWARE TIL PRODUCENTER MED
SVEJSEFUNKTIONER
WeldEye er en brugervenlig svejsestyringssoftware til effektiv styring af svejseprocedurer og medarbejdernes kvalifikationer. Den
passer til alle størrelser og typer virksomheder med svejsefunktioner og understøtter AWS-, ASME-, EN- and ISO-standarder. Da
WeldEye er en cloud-baseret tjeneste, er den hurtig at tage i brug, og du kan være sikker på, at dine standardbaserede skabeloner altid
er opdaterede. Det er endda muligt at styre svejseprocedurer og medarbejdernes kvalifikationer på arbejdssteder verden over. Det har
desuden aldrig være lettere at tegne svejsesamlinger til svejseprocedurer med WeldEyes indbyggede tegneværktøj. Med alle
softwarens automatiserede processer kan du styre dine opgaver hurtigt og præcist, og du får endda besked, når et certifikats
udløbsdato nærmer sig.
Det er en ansvarsfuld og tidskrævende opgave at styre dokumentationen til svejseprocedurer og kvalifikationscertifikater. Hvorfor ikke
prøve denne nye form for svejsestyring?

VIGTIGE ANVENDELSESFORMÅL

GENERELT
MASKININGENIØRARBEJDE
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VIGTIGE FORDELE

GLOBAL STANDARD
SUPPORT

HURTIGERE
FORLÆNGELSE AF
KVALIFIKATIONER

Med automatiske opdateringer
Sammenlignet med traditionelle
metoder

HURTIGERE TEGNING AF
SVEJSESØMME
Med det indbyggede
tegneværktøj

FORDELE
• Standard understøttelse af AWS-, ASME-, EN- og ISO-standarder
• Global styring af svejseprocedurer og personlige kvalifikationer via en sikker cloud-baseret
tjeneste i miljøer med flere arbejdssteder.
• Inkluderer et nøjagtigt tegneværktøj, der er let at bruge, til tegning af svejsesømme.
• Egnet til koordinering af svejsere, operatører og NDT-ansvarlige
• Simpel oprettelse og ændring af svejse- og hårdlodningsprocedurer
• Hurtig udvidelse af kvalifikationer med interne underskrifter og tredjepartsunderskrifter
• Automatisk generering af en række kvalifikationer for EN ISO-certifikater
• Tidsbesparende funktion til kopiering af skabeloner
• Avanceret søgefunktion.
• Automatisk afsendelse af advarsel om certifikatudløb til din e-mailadresse
• Den digitale WPS-funktion (dWPS) kan bruges med Kemppi X8 MIG Welder
• Kan udvides med andre WeldEye-softwaremoduler
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FORDELE

OMFATTENDE STANDARD SUPPORT
Der er mange fordele forbundet med at styre sine dokumenter med én løsning i
stedet for med mange. WeldEye har f.eks. den bedste dækning af internationale
standarder. Så snart en standard ændres, opdateres skabelonerne i softwaren
automatisk. Da alle dine svejseprocedurer og kvalifikationscertifikater opbevares
samme sted, kan du altid være sikker på, at de overholder standarderne. Det er
tilmed meget lettere at søge efter og finde dem!

HURTIGERE UDVIDELSE AF KVALIFIKATIONER
Med WeldEye kan du nu styre forlængelse af flere kvalifikationer på få sekunder.
I stedet for at åbne og redigere i kvalifikationscertifikater som separate
dokumenter, viser WeldEye de kvalifikationer, der snart udløber, på en enkelt
liste, og gør dig i stand til at udvide dem alle på en gang. Opgaver, der før tog
flere minutter, tager nu blot et par sekunder – fantastisk, ikke?

MARKEDETS BEDSTE TEGNEVÆRKTØJ
Tænk på sidste gang, du lavede en tegning af en svejsesøm, og hvor lang tid
det tog. En halv time? En time? Med WeldEyes indbyggede tegneværktøj tager
det ca. et minut at lave tegningen. Hvis du ikke allerede har et færdigt billede, du
kan uploade til softwaren, kan du konstruere et nyt med et par klik. WeldEye
producerer derefter en nøjagtig tegning og indlejrer den i den aktuelle
procedureskabelon.
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ALTERNATIV - UDSTYR OG SOFTWARE

Welding quality management

Welding documentation management

Software til svejsekvalitetskontrol og dataindsamling
med henblik på udarbejdelse af
dokumentationsmateriale. Detaljeret rapportering
om manglende overholdelse af standarder. Software
til brug sammen med en brugervenlig
stregkodelæser, der er kompatibel med alle
fabrikater af svejseudstyr.

Softwareløsning til administration af alle
svejserelaterede dokumenter. WeldEye, som
dækker alt lige fra svejseprocedurer og
svejsecertifikater til projektrapportering, gør effektiv
administration af dokumentationsmateriale til
virkelighed.

Welding production management
Software til koordinering og kontrol af svejseopgaver
og NDT-relaterede oplysninger samt administration
af dokumentationsmateriale. Strømlinet
administration af krævende svejseopgaver gennem
hele produktionsprocessen, lige fra
projektkonfiguration til kvalitetskontrol og
udarbejdelse af endeligt dokumentationsmateriale.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er den førende virksomhed i svejseindustrien. Det er vores
opgave at udvikle løsninger, der giver din virksomhed succes. Kemppi
har hovedkvarter i Lahti, Finland, beskæftiger over 600
svejseeksperter i 13 lande og har en omsætning på mere end 110
mio. euro. Vi tilbyder svejseløsninger – intelligent udstyr,
svejsestyringssoftware og ekspertbistand – til både krævende
industrielle anvendelsesområder og adhoc-svejseopgaver. Vi tilbyder
lokal ekspertise via vores globale partnernetværk, der dækker over 60
lande.

