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Efterlängtad uppföljare
Ytteknik QP3 AB lanserar uppföljaren 
till det omtyckta verktyget QPS - QPS 
ChemGuard.

QPS Chemguard är ett kraftfullt 
verktyg för att:

Följa upp processkvalitén•	
Beräkna processjusteringar•	
Skapa styrdiagram•	
Dokumentera analysresultat•	
Beräkna processkapabilitet•	

Nytänkande
Allt arbete med QPS ChemGuard 
sker i ett snyggt webbläsargränssnitt 
online. Programmet kan nås från 
överallt där ett webbläsarfönster kan 
öppnas och är kompatibel med de 
flesta enheter så som:

Iphone, Ipad•	
Android-telefoner och plattor•	
PC och Mac•	

Utveckling
Som van användare av QPS är det 
lätt att känna igen sig i programva-
ran. Med enkla knapptryckningar 
från inmatningssidan når man 
samtliga funktioner som styrdiagram 
samt justeringshistorik.

Några av nyheterna i QPS ChemGu-
ard:

Nytt webbläsargränssnitt•	
Enkel justering av datumintervall•	
Spara samtliga mätvärden med •	
en knapptryckning
Visning av diagram direkt på •	
inmatningssidan
Flera styrdiagram i samma föns-•	
ter
Beräkning av processkapabilitet•	
Språkstöd för tyska och engelska•	

Ny servicemodul
Ny smart lösning för att enkelt bli på-
mind om vilka åtgärder som behöver 
utföras.  Varje aktivitet kopplas till en 
timer för att skapa rutiner och hålla 
ordning på vad som skall göras och 
när. Exempel på aktiviteter kan vara 
filterbyten eller provtagning.

Enkel igångkörning
Som ny användare av QPS Chem-
guard är du igång på bara ett par 
minuter. Alla era målvärden och 
styrgränser är redan inlagda av våra 
tekniker.

Det behövs ingen datorvana för att 
använda det enkla webgränssnittet.

Nytt affärsupplägg
QPS ChemGuard säljs som abone-
mangstjänst och du betalar bara för 
de antal steg i processen du vill följa 
upp samt per användare.

Det här ger följande fördelar:

Ingen uppsägningstid•	
Ingen bindningstid•	
Inga dyra investeringar i mjuk-•	
vara

Vill du göra förändringar i din instal-
lation är det bara kontakta någon av 
våra duktiga tekniker.


