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CalcCobblerXQ
CAD system do stanowienia normy zuż ycia materiału elementów obuwniczych
CalcCobblerXQ umoż liwia digitalizację lub wczytanie kształ tów
elementów (z róż nych CAD formatów graficznych) oraz ich ukł adanie
wirtualne do róż nych materiał ów przy normowaniu zuż ycia.
Nowa wersja była projektowana specjalnie dla systemu operacyjnego MS
Windows i wykorzystuje do świadczenia wielu lat oraz wielu
uż ytkowników praktyki obuwniczej.

CalcCobblerXQ łączy w jednym oprogramowaniu wszystkie u ywane
metody kalkulacji: interaktywne oraz automatyczne
ż
SML
układanie do ró ż nych typów materiałów, automatyczn ąuk adk
ł ęPAS oraz szybk kalkulacj
ą
ę .
Dzięki nowej organizacji ekranu oraz nowej przemy ślanej funkcjonalno ś
ci s ątradycyjne metody kalkulacji szybsze i wi cej
ę
efektywne. Rezultaty jest moż liwe wyeksportować do kilku formatów dla dalszego opracowanie elektronicznego albo wydrukować
(też kolorowo) w róż nych dokumentach graficznych lub tabelkowych. Metody kalkulacji, które zawiera nowy CalcCobbler XQ
pokrywająwszystkie potrzeby pracowników obuwniczych firm z pozycji kalkulacji wst ępnej równie ż i kalkulacji produkcyjnej.

Ukł adanie do skór
Około 30 standardowych kszta tów
ł skór, oraz mo liwo
ż
ść
dopełnienia w asnych
ł
Doskonale interaktywne kierowanie elementów (rotacja, obracanie)
Szybkie i pewne docieranie elementów do pozycji

Ukł adanie do materiał ów rolkowych
Ł atwa definicja parametrów materiału (wymiary, margines, bufor)
Półautomatyczne uk adanie
ł
do szeroko ciśmateria u ł
Komfortowa praca z grupami elementów
Ł atwa definicja strefy kalkulacyjnej

Ukł adanie do materiał ów łp ytowych
Automatyczne układanie do ca ej
ł powierzchni p yty
ł
Wyliczenie normy zuż ycia w formie relatywnej częś ci płyty na par ę

Kalkulacja PAS
Automatyczne uło ż enie każ dego elementu dla ustalenia odpadu
międzywzornikowego
Wybitne narzędzie dla konstruktorów dla os ądzenia uk adalno
ł
ciś
elementów
Podstawowa kalkulacja PAS przebiegnie zupe łnie automatycznie
przy wczytaniu wzoru

Kalkulacja SLM
Ustalenie normy zuż ycia wytworzeniem dowolnej grupy elementów
i automatyczne obrysowanie grupy lini ą kalkulacyjn ą
Korzystne zwłaszcza dla szybkiej kalkulacji skór

Co interesuje informatyka
Zupełnie przerobione j ądro aplikacji na platformie najnowszej technologii firmy Microsoft - Windows 10/8.x/7/Vista
Instalacja, szkolenie i takż e dokumentacja przebiega w narodowym języku klienta. Dopracowany system szkolenia i
technologicznego wprowadzenia daje gwarancji efektywnego wykorzystania zalet systemu.
Wymagania sprzętowe są skromne, tzn. ż e jest moż liwe system prowadzić na zwykłych biurowych komputerach.
Bezproblemowa współpraca z urz ądzeniami peryferyjnymi
Moż liwość indywidualnego korzystania z programu, szeroka mo ż liwość konfigurowania zachowania technologicznego, osobiste
ustawienie elementów interfejsu
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