
 

 

Toshiba Electronic Engineering Corporation wybrała STATISTICA Enterprise™ do 

wspomagania  procesu wytwórczego zaawansowanymi technikami analitycznymi 

Platforma STATISTICA Enterprise została wybrana przez Toshiba Electronic Engineering Corporation  do wspomagania  

procesu wytwórczego z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych i metod data mining. STATISTICA 

Enterprise to wszechstronna platforma zawierająca 

szereg rozwiązań analitycznych wspierających 

nowoczesny, zautomatyzowany proces produkcyjny – od 

podstawowych kart kontrolnych do zaawansowanych 

technik data mining i rozpoznawania wzorców. 

„Jesteśmy dumni z możliwości wdrożenia naszej 

platformy analitycznej na potrzeby Toshiba Electronic 

Engineering Corporation i ich licznych klientów, a tym 

samym wspierania ciągłego dążenia Toshiby do 

doskonałości procesu wytwórczego i najwyższej jakości 

produktów” mówi Win Noren, wiceprezes StatSoft.  

O Toshiba 

Toshiba należy do światowych liderów w produkcji różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych. Powstała 

w 1875 r., a dziś w skład grupy na świecie wchodzi ponad 590 firm, zatrudniających 206 tys. pracowników i osiągających 

roczny przychód powyżej 5,8 biliona jenów (61 miliardów dolarów). Grupa Toshiba od lat wprowadza innowacje do 

wielu gałęzi przemysłu: urządzeń cyfrowych (m.in. telewizory LCD, notebooki, drukarki wielofunkcyjne), elektroniki 

(m.in. półprzewodniki, pamięci masowe), infrastruktury przemysłowej (m.in. wytwarzanie energii, systemy medyczne, 

windy i dźwigi), a także urządzeń domowego użytku.  

O StatSoft 

Założony w 1984 r. StatSoft Inc. jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania analitycznego, 

mającym blisko 30 biur na całym świecie i miliony użytkowników swojego oprogramowania STATISTICA. StatSoft 

dostarcza rozwiązania Manufacturing Process Intelligence pomagające przedsiębiorstwom z różnych dziedzin lepiej 

spełnić wysokie wymogi odnośnie sterowania, monitorowania i dokumentowania, narzucane przez instytucje nadzorcze. 

Rozwiązania StatSoft pomagają także udoskonalać produkty i wyniki procesów. Oferując zestaw narzędzi do sterowania 

jakością analizy danych STATISTICA, StatSoft jest zaufanym partnerem wielu firm, pomagając im w ograniczeniu czasu 

i kosztów analiz, poprawieniu dokładności, zmniejszeniu ryzyka i usprawnieniu wykonywania zadań. 

„Dzięki wybraniu rozwiązania StatSoft  Toshiba 

dysponuje nowoczesną, sprawdzoną i wszechstronną 

platformą, pozwalającą na automatyzację nawet 

najbardziej zaawansowanych analiz. Ma to dla nas 

kluczowe znaczenie,  gdyż nasze najnowocześniejsze 

instalacje produkcyjne bazują na automatyzacji, 

dzięki czemu możemy wytwarzać produkty 

najwyższej  jakości.” 
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