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

Pakiet oprogramowania zawiera wszystke moduły 
programowe niezbędne do efektywnego 
zarządzania produkcją z pełną kontrolą kosztów.  

Pakiet GOLD zawiera wszystkie moduły pakietów 
BRONZE i SILVER. Dodatkowo pakiet GOLD 
zawiera następujące moduły programowe:

n Oprogramowanie do zamawiania 
       (art. nr 8712011)
      Moduł ten gwarantuje ekonomiczny system 
       zamawiania pracujący na podstawie kryterium 
       minimalnego stanu magazynowego 
       i zapotrzebowania.

n Optymalizacja zużycia narzędzia »cetus«  
       (art. nr 8711000) 
      Pakiet oprogramowanie »cetus« przetwarza 
      wszystkie dane procesu produkcyjnego pod 
      kątem narzędzi i pakietów narzędzi. »cetus« 
      opiera planowanie przypisania narzędzia na 
      podstawie pakietów narzędzi i kalkulacji 
      niezbędnej liczby narzędzi dla każdej maszyny na 
      podstawie zapisanego pakietu narzędzi i/lub 
      zapytania sterownika maszyny. Oprogramowanie 
      zapewnia ekonomiczne zaopatrzenie 
      w narzędzia Państwa firmę.

n Statystyka zmierzonych wartości 
       (art. nr  8703005) 
      Ten moduł oprogramowania pozwala na 
       graficzną wizualizację i zarządzanie zmierzonymi 
       wartościami i podglądem danych na wiele 
       różnych sposobów: pod względem jakości, 
       do analizy, dokumentowania i/ lub protokoło- 
       wania i zarządzania wynikami pomiarów.

n Import katalogów CIM/Kennametal/GTDE
       (art. nr 8709007/8709008/8709009) 
       Ten moduł pozwala na import danych narzędzia 
        z baz danych wielu dostawców, jak np. 
        z CIMSOURCE i GTDE. Na tej podstawie 
        tworzona jest grafika 2D/3D, właściwości 
        produktu i dane technologiczne, które mogą 
        być efektywnie zarządzane bez konieczności ich 
        wprowadzania. 

n Zarządzaanie trwałością narzędzia 
       (art. nr 8706480) 
       Moduł ten ze zintegrowaną funkcją statystyki 
       pozwala na monitorowanie Państwa narzędzi 
       i rejestrowanie przyczyn ich wymiany. Pozwala 
       zoptymalizować wykorzystanie czasu pracy 
       maszyny.
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Procedura wysyłania zamówienia na podstawie kryterium minimalnego stanu magazynowego
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Optymalizacja Państwa procesu produkcji przez kompleksową kontrolę i przegląd zleceń i pakietów narzędzi

n Pięć licencji roboczych (art. nr 8712105)  
     Licencje te pozwalają na użycie systemu 
       ZOLLER Tool Management Solution na kilku 
       stacjach roboczych. Licencje robocze 
       pozwalają na jednoczesne korzystanie z bazy 
       danych na zakupionych licencjach.
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Wizualizacja stanu kosztów

Opcje:

n 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. 
n 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. 
n Usługa szkolenia z TMS w siedzibie ZOLLER 
       (art. nr TMSSERVICEINT)
       Szkolenie użytkowników i klientów kluczowych
       w Pleidelsheim/Hannover.

Pakiet GOLD zawiera wszystkie moduły 
z pakietów SILVER i BRONZE: 

n Zarządzanie gospodarką narzędziową

        (art. nr 8712001) 

n Import/Eksport danych XML (art. nr 8709000)

n Kamera USB (art. nr 973484505) 

n Przesył � danych do maszyny  

       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 podglądu funkcji TMS

       (art. nr 8712112) 

n Zarządzanie magazynem (art. nr 8712010) 
n Organizer przyrządów pomiarowych 

       (art. nr 8712029) 

n Organizer oprzyrządowania (art. nr 8712030)

n Zarządzanie programami NC (art. nr 8712015) 

n Statystyka artykułu (art. nr 8712028) 

n Interfejs ZOLLER »toolOrganizer« 

       (art. nr 8774091) 

Bez optymalizacji przyporządkowania narzędzi »cetus« Z optymalizacją przyporządkowania narzędzi »cetus«
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