D e t p r o fe s s i o n e l l e va l g t i l

CNC KOMMUNIKATION
DNC-Max er den seneste version af den mest driftsikre
CNC-kommunikationssoftware på markedet. Med funktioner
som de særdeles anvendelige Remote Request og Auto
Receive, og den avancerede client/server-arkitektur, vedbliver
DNC-Max at være den foretrukne software-løsning.
DNC-Max tilbyder en lang række funktionaliteter, der er udviklet
til at gøre alle aspekter af CNC-kommunikationen mere pålidelige og effektive.

CNC-kompatibilitet
DNC-Max er designet som en komplet DNC-løsning til
CNC-maskiner. DNC-Max inkluderer, ud over standardstyringer af Fanuc/Haas-typen, den mest omfattende understøttelse af Heidenhain, Mazak, Fagor m.fl.

Hardware-kompatibilitet
DNC-Max fungerer med standard seriel kommunikations-hardware efter den almindelige RS-232-industristandard, samt
ethernet og trådløse serielle device-servere, traditionel kortbaseret hardware og eksisterende, ældre hardware.

CNC-filkompatibilitet
Hvad enten du installerer dit første system eller udskifter et
eksisterende, skal den valgte DNC-applikation være kompatibel med dine data. DNC-Max fjerner behovet for at opdatere
samtlige dine eksisterende NC-programmer.

Let at bruge og administrere
Filoverførsel, portmonitorering og systemadministration udføres
via en velordnet, intuitiv client/server-grænseflade. Dette er en
del af systemets intelligente, løsningsorienterede design.

Monitorér data mens de bliver
sendt til dine CNC-maskiner

DNC-Max giver detaljeret statusinformation

For yderligere information besøg os på

www.cimco.com

Pr o d u c t

HIGHLIGHTS
Det rigtige værktøj til opgaven
Når der kræves ydeevne, fleksibilitet og driftsikkerhed er
DNC-Max det bedste valg. Hvad enten dit behov er til en
mindre virksomhed med få CNC-maskiner eller til et selskab
med mange hundrede maskiner placeret i forskellige
værk-stedshaller er DNC-Max den gennemprøvede løsning.

DNC-Max Client giver
omfattende systeminformation

DNC-Max Client
DNC-Max Client bruges til lokal- eller fjernbetjent filoverførsel, portmonitorering og portstyring. DNC-Max Client kan
tilsluttes en eller flere DNC-Max-servere over LAN, WAN eller
tilmed internettet.

DNC-Max giver detaljeret
information om serverstatus

Nyheder og forbedringer i DNC-Max

DNC-Max Server
DNC-Max Server er programmet, som tager vare på alle
aktiviteter, der har at gøre med kommunikation. Man kan
vælge at køre DNC-Max-Server som en service eller som en
applikation. Dette er kerneelementet i DNC-Max.

Generelt
· Microsoft Office brugerflade
· Udvidede styringsmuligheder
· Forbedret konfigurering af
fjernbetjent filoverførsel
· Understøttelse af licensserver
· Fjernstyret CIMCO Support Client

Procedurer
· Flere muligheder ved fjernbetjent
filoverførsel
· Understøttelse af wildcards i
bibliotekslister
· Flere formater/filtre til bibliotekslister
· Device Server portmonitorering

DNC-Max Server
·
·
·
·
·

Backup/genskabelse af system
Boost af seriel Device Server
Funktion til eksport af globale portindstillinger
Forøget NC-Base-integration
Forøget understøttelse af dataindsamling

DNC-Max Client
·
·
·
·
·

Forbedret brugerflade
Portgruppekonfigurering
Konfigurering af dataindsamlingsenhed
Forbedret tilgang til Remote Server
Ajourført pocket PC client

og mere end 100 andre
tilføjelser og forbedringer...

Monitor all aspects
of program transfers

Ethernet Serial
Device

DNC-Max’ kapacitet kan udvides
DNC-Max og CIMCO NC-Base kan integreres til en komplet
programstyringsløsning og kombineret med MDC-Max fås
yderligere maskindataopsamling og værkstedsmonitorering.

CNC

DNC-Max Server

Switch
CNC

Systemkrav
OS Windows 2000 eller nyere. Alle versioner af XP, Vista og
Windows 7 & 8 supporteret.
CPU 1.5 Ghz. Intel eller AMD.
RAM Min. 2Gb.

Forhandler

Den komplette
DNC-løsning til alt dit CNC-materiel
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