התכנה היחידה לפתרון
כולל למפעל הרהיטים
______________________________________________________________
 Cabinet Visionהנה תכנה מודולרית לתצוגה ,תכנון ופירוק של רהיטים,
המיועדת לעמדות תצוגה ,למפעלי מטבחים ,לנגרים ולמתכנני ריהוט מתקדם.
תכנן כל ריהוט – החל מארגזת סטנדרטית וכלה במטבח מעוצב .הוצא רשימות חיתוך לאחר
אופטימיזציה ,ושרטוטי חלקים מפורטים .קבל רשימת תמחור מדויקת ,ושלח הכל למשור
הגשר ולמכונת ה.CNC -
התכנה היחידה המשלבת את כל
הטכנולוגיות:

תכנון קל ופשוט על גבי המסך הגרפי
כל יצרן ריהוט ,החל מהנגרייה הקטנה ועד
למפעל רהיטים גדול ,יכול כעת לשלב את
תהליך התכנון והייצור לחסכון בזמן ,לביטול
שגיאות ולהגברת התפוקה.
עצב בקלות את השידה ,כולל חזיתות מעוגלות ,ומקם אותה בחדר בתצוגה תלת מימדית.
צור חתכים ושרטוטים עם מידות של השידה והחלק ,כולל חירוץ ,קדחים וחיתוך צורתי.

תצוגה ברמה של צילום
הצג את התכנון שלך ברמה של חדר או שידה,
צבע אותו בצבע שתבחר ,הוסף רקעים והצג
אותו מכל זווית .הוצא את התמונה למדפסת
להמחשה ללקוח.
הצעת המחיר האוטומטית שלך תיראה אחרת,
כשתצרף אליה צילום של השידה ,החדר או
המטבח הנדרש.

אופטימיזצית לוחות אוטומטית
בלחיצת כפתור תוכל לקבל שרטוטי
אופטימיזציה מדויקים ,לקבוע ולשנות את גודל
הלוח הנדרש ,ולהדפיס את התוצאות בצבע
ובפירוט מירבי.
תוכל לבחור מתוך רשימה של משורים ,ולשלוח
את האופטימיזציה למשור הגשר.

תמחור והצעת מחיר
באפשרותך לקבל תמחור מדויק של העבודה,
כולל החומרים ,זמן העבודה שהושקע ועלות
כוח האדם ,ולהפיק רשימות וטבלאות כולל
גרפים ,להשגת יעילות בעבודה ועלות ייצור
מינימלית.
עם גמר התכנון תוכל להפיק הצעת מחיר
מדויקת בלחיצת כפתור ,תוך שימת לב לכל
מרכיבי העבודה במפעל שלך.
קישור לכל מכונת CNC
תוצאות התכנון יועברו אוטומטית
למכונת ה CNC-כולל חירוץ,
קדחים וחיתוך צורתי .החיבור
למכונה ייעשה דרך תכנת
הפעלת המכונה שלך או דרך
מודול תכנה שיצורף למערכת.

למעלה מ 250 -דו"חות
שונים
עם גמר התכנון תוכל להפיק דו"חות מתוך ספריה של למעלה מ 250 -דו"חות שונים .כל
החלקים שיועברו למשור הגשר או למכונת ה ,CNC-יוכלו לקבל מדבקות מפורטות כולל
תוויות ברקוד לבקרה מלאה על זרימת החלקים במפעל ,ולהורדת החלקים מהמלאי
החשבונאי במפעל.

יצירת קטלוג מוצרים
כל השידות שתכננת תוכלנה להישמר בקטלוג מפורט המכיל את כל הנתונים של הארגזת,
כולל קבלת עץ מוצר מדויק של חלקי השידה.

קישוריות עמדת תצוגה/מפעל
התכנה מאפשרת קישוריות מלאה בין עמדות התצוגה ברחבי הארץ ,לבין מפעל הרהיטים
המבצע את הייצור .עם גמר התצוגה ללקוח ,המפעיל יכול לשלוח את קובץ התכנון ישירות
למפעל דרך קו הטלפון ,כאשר כל התהליכים הנוספים מתבצעים אוטומטית בייצור.

מחיר אטרקטיבי
כתוכנת מדף הפועלת בלמעלה מ 30,000 -אתרים ברחבי העולםCabinet Vision ,
מציעה לך יחס של עלות לתועלת הנמוכה ביותר מכל תכנה אחרת שנתפרה עבורך במיוחד.
התכנה פועלת תחת חלונות  XPבעברית מלאה ,ובאה במודולים שונים המתאימים
לדרישותיך ולכיס שלך .עם קניית התכנה לא תצטרך להיות קשור בטבור ליצרני תכנה זו או
אחרת ,לתכנון שידה החורגת במקצת מזו שעיצבת היום – עצב הכל לבד ,ובקלות.
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