ZOLLER TMS Tool Management Solutions

8712101

Pakiet oprogramowania: SILVER
Pakiet oprogramowania zawiera wszystke moduły
programowe niezbędne do efektywnego zarządzania
magazynem oraz zawiera standardowe rozwiązania
zarządzania produkcją.

Pakiet SILVER zawiera wszystkie moduły pakietu
BRONZE. Dodatkowo pakiet SILVER zawiera
następujące moduły programowe:
Kontrola jakości

Regeneracja narzędzi

Produkcja

n

Zarządzanie magazynem (art. nr 8712010)
Zarządzanie magazynem obejmuje tworzenie
modelu magazynu wirtualnego 3D, za
pomocą którego możliwa jest szybka i prosta
wizualizacja magazynu i przyporządkowania
artykułów w wirtualnym magazynie. Każdym
zapisanym artykułem można zarządzać pod
względem stanu magazynowego.

n

Organizer przyrządów pomiarowych
(art. nr 8712029)
Organizer przyrządów pomiarowych ZOLLER
pozwala na proste zarządzanie wszelkiego
rodzaju przyrządami kontrolno-pomiarowymi
i pozwala m.in. na kontrolę okresów
pomiędzy wzorcowaniami.

n

Organizer oprzyrządowania (art. nr 8712030)
Moduł ten pozwala na zarządzanie i kontrolę
nad oprzyrządowaniem, przyporządkowaniem
do narzędzi i maszyn w połączeniu ze
zdjęciami, rysunkami i innymi dodatkowymi
informacjami.

n

Zarządzanie programami NC
(art. nr 8712015)
Zarządzanie programami NC pozwala na
kontrolę wersji programu dla każdej operacji.
Programy mogą być transmitowane do
maszyny. Istnieje również możliwość
odczytania programu.

n

Statystyka artykułu (art. nr 8712028)
Statystyka artykułu umożliwia przegląd
aktualnego stanu kosztów narzędzi i podziału
na koszty indywidualne na podstawie stanu
magazynowego.

n

Interfejs ZOLLER »toolOrganizer«
(art. nr 8774091)
Interfejs ten wykorzystywany jest do
efektywnego zarządzania systemem
przechowywania narzędzi ZOLLER
»toolOrganizer« przez system TMS Tool
Management Solutions i kontrolowanie

Dostawa/wysyłka
towarów
Kontrola
Ustawianie
Pomiar

Kontroling/
Zarządzanie

Montaż/Demontaż
narzędzi

Technologia, CAM

Projektowanie, CAD

Zamówienie, magazyn

Przegląd procesu produkcyjnego: elementy procesu, które są wyraźniej widoczne, są zawarte w pakiecie SILVER

Proste i przejrzyste zarządzanie oprzyrządowaniem i wyposażeniem produkcji

dopisywanych i odpisywanych narzędzi,
elementów składowych i wyposażenia.
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Pakiet oprogramowania: SILVER
Pakiet SILVER zawiera wszystkie moduły pakietu
BRONZE:
n Zarządzanie gospodarką narzędziową

(art. nr 8712001)
n Import/Eksport danych XML

(art. nr 8709000)
n Kamera USB (art. nr 9734845-05)
n Przesył danych do maszyny włącznie

z generatorem formatów (art. nr 8707009)
n Zarządzanie danymi technologicznymi

narzędzia (art. nr 8712013)
n Listy charakterystyk zgodnie z DIN 4000

(art. nr 8712021)
n Automatyczne generowanie zarysu elementu

(art. nr 8712021)
n Integracja z przyrządem ustawczo-

pomiarowym (art. nr 8712120)
n WebService (art. nr 8712014)
n Dodatkowa licencja robocza (art. nr 8712105)
n Dodatkowa licencja podglądu funkcji TMS

(art. nr 8712112)
Przejrzysty, systematyczny i oparty na wizualizacji widok komponentów, wyposażenia i innych elementów

Opcje:
n Interfejsy CAM

n

n

n

n

ZOLLER oferuje wygodny dostęp do różnego rodzaju systemów magazynowych i systemów CAM

Rev. 2013-01-28/01/tr (ci_8712101_en.indd) Wszelkie zmiany zastrzeżone

Strona 2 / 2

Zoller Polska Sp. z o. o.
ul. Wiejska 24 I 63-100 Śrem
Tel.: 61 819 88 80 I Fax: 61 281 83 48
biuro@zoller.net.pl I www.zoller.net.pl

ZOLLER pozwala na dwustronną
komunikację i współpracę z wszystkimi
popularnymi systemami CAM.
Umowa serwisowa ZOLLER TMS-1 rok
(art. nr 8712106)
Oprogramowanie ZOLLER TMS jest
sukcesywnie rozwijany przez doświadczoną
kadrę z praktyką. Wykupując umowę serwisową
TMS otrzymujecie Państwo aktualizacje oprogramowania, możliwość korzystania z pomocy
hotline i gwarancję kompatybilności
komponentów oprogramowania.
Usługa szkolenia z TMS u klienta
(art. nr TMSSERVICEEXT)
Instalacja i uruchomienie u klienta, szkolenie
użytkowników, szkolenie klientów kluczowych,
wsparcie podczas programowania i tworzenia
bibliotek.
Usługa szkolenia z TMS w siedzibie ZOLLER
(art. nr TMSSERVICEINT)
Szkolenie użytkowników i klientów kluczowych
w Pleidelsheim/Hannover.
UPGRADE do wersji GOLD (art. nr 8712103)
Rozszerzenie pakietu oprogramowania SILVER
do pakietu GOLD w celu zwiększenia
efektywności zarządzania gospodarką
narzędziową.

