
AVANTOTM – újszerű hegesztési 
menedzsment
Az AVANTO egy újszerű felhő-alapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy rögzítse, ellenőrizze és 
elemezze azt a hatalmas adatmennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy felügyelje a hegesztés folya-
matát. A hegesztési munkafolyamat minden lépése ellenőrizhető, nyomon követhető, amely a minő-
ségbiztosítás alapfeltétele. Lehetővé teszi a szabványoknak való megfelelést, miközben csökkenti a 
költségeket és egyszerűsíti a dokumentálási folyamatot. 

Hogyan működik az AVANTO?

Az AVANTO egy központi adatbázisra épül, amely a különböző eljárások 
hegesztési, műszaki paramétereit tartalmazza (pl. WPS alapján). Segít 
digitalizálni a meglévő hegesztési folyamat dokumentumait, amelyek 
bármikor elérhetőek és frissíthetőek. Ez az adatbázis felgyorsítja egy új 
hegesztési feladathoz tartozó dokumentumok létrehozását, mivel sok 
adatmező kitöltése automatikusan végbemegy a program használata 
során. Nyilvántartja a hegesztők képesítését és így biztosítja, hogy a 
megfelelően képzett szakember legyen kijelölve az adott munkára. 

Számítógép vagy mobileszköz segítségével hozzáférhet a tárolt 
hegesztési adatokhoz, dokumentumokhoz, alapanyagokhoz egy új 
hegesztési feladat létrehozása során. Ezután hozzárendelheti hegesz-
tőit, felügyelőit és minőségbiztosítási vezetőit a projekthez, vagy a 
projekten belül egy-egy munkafolyamathoz. Ez az áttekinthető hozzá-
rendelés garantálja a teljes folyamat ellenőrizhetőségét.

Hegesztők és más munkatársak is megtekinthetik feladataikat 
mobileszközök segítségével és hozzáférhetnek az összes szükséges 
információhoz annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan végez-
hessék el feladataikat. A hegesztéssel kapcsolatban minden problémát 
megjelölhetnek ellenőrzésre a felügyelő személyzet számára. Miután a 
minőségbiztosítási személyzet befejezte a hegesztés ellenőrzését, fel-
töltheti az eredményt az alkalmazásba.

Ezek az információk felhasználhatók, amikor létrehozunk egy doku-
mentációt az ügyfél számára, amely megfelel a nyomon követhetőség-
gel kapcsolatos igényeknek, mind a vevő, mind az előírások szempont-
jából. 

1. A hegesztőmérnök kikeresi a meglévő hegesztési folya-
matokból a megfelelőt vagy létrehoz egy újat (WPS).

2. A hegesztőmérnök létrehoz egy új projektet és feladatot, 
ehhez a digitális WPS-t használja, mellyel meghatározza a 
hegesztési folyamat lépéseit.

3. A hegesztőmérnök a minta projektnek megfelelően meg-
határozza az erőforrásokat (eszközök, anyagok).

4. A hegesztőmérnök hozzárendeli a projektet vagy a konk-
rét feladatot a hegesztés végrehajtásáért felelős szemé-
lyekhez (pl. termelésvezető).

1. A termelésvezető bejelentkezik a mobil alkalmazásba, 
ahol megnézi a folyamatban levő feladatokat és ellenőrzi 
azok állapotát. 

2. A termelésvezető kiválasztja az elvégzésre váró feladatot.
3. A termelésvezető ellenőrzi, hogy a hegesztő megfelelő 

képesítéssel rendelkezik-e a munka elvégzéséhez, meg-
erősíti ezt és a munkát hozzárendeli a hegesztő felada-
taihoz.

4. A termelésvezető ellenőrzi a hegesztő berendezés meg-
felelőségét, jóváhagyja és engedélyezi a munkát.

1. A hegesztő bejelentkezik a mobil alkalmazásba a felada-
tainak megtekintéséhez. 

2. A hegesztő kiválasztja a soron következő feladatot és az 
ahhoz tartozó WPS-t.

3. A hegesztő áttekinti a szükséges hegesztési paraméte-
reket az alkalmazás segítségével és beállítja azokat a 
hegesztőgépen.

4. A hegesztő elvégzi a hegesztést, majd befejezettnek nyil-
vánítja a feladatot az alkalmazás segítségével.

1. A minőségellenőr vezetésével szemrevételezéssel elle-
nőrzik a hegesztési varratokat, az eredményeket a rend-
szerben rögzítik. 

2. A roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit a munkához 
rögzítik a rendszerben.

3. Az adott feladathoz rendelt  adatok – amelyek a munka 
során keletkeznek és lementésre kerülnek – tartalmaznak 
minden olyan információt, ami a megrendelőnek szüksé-
ges és egy dokumentumban továbbítható. 

4. A program segítségével a hegesztőmérnök utólag átte-
kintheti az elvégzett feladatokat és ezek alapján javasla-
tokat tehet a folyamatok javítására.

Projekt és feladat létrehozás:

Munka előkészítés:

Hegesztés:

Minőség ellenőrzés és dokumentálás:

Making our world more productive



Az alkalmazás előnyei

Szabványoknak való megfelelés és nyomon követhetőség
 → Teljes digitális ellenőrizhetőség a hegesztési folyamat során a 

munka elindításától a megrendelőhöz történő végső szállításig. 
 → Az előírások egyszerűbb betartása a webes felületnek köszönhe-

tően, amely összhangban van a WPS-sel és a különböző szabványok 
előírásaival. 

 → WPS-ben meghatározott paraméterek, anyagok, stb. szerint szabá-
lyozott munkafolyamatok.

 → Egyszerű kommunikáció a hegesztő mérnök számára, hogy utasítá-
sokat vagy egyéb információkat adjon a hegesztők és más munka-
társak számára. 

 → A feladatra vonatkozó összes információ/dokumentáció digitális 
rögzítése, melyek akár a vevők/megrendelők számára is átadhatók. 

Hatékonyság növelése
 → Csökkenti az adminisztrációs feladatokat azáltal, hogy dokumentálja 

a munkafolyamatot a vevő és az ellenőrzés számára.
 → Egyszerűsíti a hegesztők képesítésének/minősítésének nyilvántar-

tását és a gépek karbantartásának folyamatát. 
 → Segít a WPS-ek aktuális szabványoknak való megfelelésében.
 → Mobileszközök segítségével azonnali hozzáférés az információkhoz.

Költségmegtakarítás
 → Munkaerő megtakarítást eredményez a modern folyamatoknak 

köszönhetően, csökkenti a felesleges lépéseket.
 → Kevesebb az emberi hiba és kevesebb utómunkára van szükség.
 → Költséghatékony adattárolás.
 → Gyorsabb megvalósítás, kevesebb szankció a késedelmes szállítás 

miatt.
 → Továbbfejlesztett felügyelet, kevesebb ügyintézés a telephelyek 

között. 

Az AVANTO használata

A program futtatásához internet kapcsolatra, egy számítógépre vagy 
egy okostelefonra van szükség. Az AVANTO kompatibilis a legújabb 
böngészőkkel.

Ha többet szeretne megtudni az AVANTO használatáról forduljon mun-
katársainkhoz.
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