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

CNC-PROGRAMSTYRING
Styring af programmer til emneforarbejdning, samt de tilhørende produktionsdokumenter er ofte en tidskrævede opgave for
CNC-programmører og –operatører. CIMCO NC-Base tager sig
af den del af arbejdet og går et skridt videre. Ved at etablere et
integreret og yderst fleksibelt styrings-, søgnings- og editeringsmiljø sikres det, at programmører og operatører kan arbejde
mere effektivt.

Informationsstyring
For at opnå produktions- og kvalitetsmål må den korrekte
information og de korrekte data nå frem til de rigtige personer
og maskiner så effektivt som muligt. NC-Base er det CNC-programstyringsværktøj, der mest effektivt lader dig organisere og
styre dine CNC-programmer samt tilhørende produktionsdokumenter. Det sker ved anvendelse af en driftsikker og hurtig
SQL-relationsdatabase.
CIMCO NC-Base retter sig mod produktion, og er designet til at
blive brugt i såvel programmeringsafdelingen som ude i
værk-stedet. Med NC-Base kan CNC-programmører og produktionsmedarbejdere samle virtuelle mapper med alle de data,
der er nødvendige for maskinteknikere, operatører, kvalitetsmedar-bejdere og andre, med ansvar for de færdige emner.
Hvorfor nøjes med at sende CNC-programmer ud i værkstedet,
når man også kan medsende opstillingsark, værktøjslister,
billeder og anden vigtig information, som kan optimere produktionen af emnerne? Denne information kan modtages fra
enhver PC, hvor NC-Base Client kører, eller printes ud og fordeles manuelt. Uanset måden hjælper NC-Base til at sikre, at det
rigtige emne bliver fremstillet optimalt hver gang.
NC-Base tilbyder et yderst fleksibelt
styrings-, søgnings- og editeringsmiljø

Få styr på både programmer og tilhørende dokumenter

For yderligere information besøg os på

www.cimco.com

Pr o d u c t

HIGHLIGHTS
Lagring og genfinding af data
Der kræves et velorganiseret system for effektivt at lagre og
senere genfinde CNC-programmer og øvrige produktionsdata.
Ved anvendelse af SQL relations databaser, som Microsoft SQL,
MySQL og CIMCO NC-Base sikres et hurtigt og sikkert system
til at gemme, genfinde og distribuere vigtige produktionsdata.

Administration af individuelle adgangsniveauer
med det indbyggede bruger-/gruppeadgangssystem

Brugeradministration
Kontrol med, hvem der har adgang til, og kan ændre information er en
afgørende del af ethvert informationsstyringssystem. Med CIMCO
NC-Base opnås denne kontrol ved hjælp af et meget fleksibelt
bruger-/gruppeadgangssystem, som gør det muligt for administratoren at fastsætte, hvem der f. eks. må se, ændre og godkende filer.

“Drag/drop“ billeder og andre filer
på NC-programmer for at tilknytte dem.

Systemintegration

Dokumentation
Du kan knytte alle typer produktionsdata til dine CNC-programmer for derved at minimere fejltagelser og kassable emner. Du
kan også tilknytte filer, der er fremstillet i anden software end
CIMCO Edit, så som værktøjslister, opsætningsark, inspektionsnotater m.m., eller få dem automatisk genereret fra data
indeholdt i dit CNC-program. Du kan også starte eksterne applikationer til gennemsyn eller editering af alle filtyper.

Versionsstyring
CIMCO NC-Base har et omfattende, og alligevel brugervenligt
system til versionskontrol, som automatisk sporer alle ændringer
foretaget ikke kun i CNC-programmerne, men også i den tilhørende dokumentation. Alle versioner af en fil bliver gemt i systemet,
sammen med oplysninger om, hvornår ændringerne blev foretaget og af hvem og hvorfor. Operatøren kan på ethvert tidspunkt
skabe en ny version eller genskabe en ældre version. Ved at
udnytte den integrerede sammenligningsfunktion kan forskellige
versioner hurtigt sammenlignes side om side.

CIMCO NC-Base er fuldt integreret med CIMCO DNC-Max.
Sidstnævnte er CIMCOs hovedprodukt inden for DNC-netværks-løsninger, og sætter operatører i stand til at hente CNC-program-mer, eller gemme udførte CNC-programmer – alt sammen
direkte fra CNC-styringen eller fra en NC-base Client.
NC-Base er fuldt integrerbar med de fleste CAD/CAM-systemer.
Med auto-importfunktionen bliver programmer genereret i
programmeringsafdelingen automatisk importeret til databasen.
Eksisterende ERP/PDM-systemer kan udtrække data direkte fra
SQL-databasen, og programinformation kan også eksporteres til
tekstfiler, MS Excel regneark og lignende.

Fuldt integrerbar med CIMCO DNC-Max
og de fleste CAD/CAM-systemer

Automatisk backup
Takket være NC-Bases backup server bliver der hver dag automatisk taget en fuldstændig backup af al information i databasen,
inklusive CNC-programmer og tilhørende produktionsdokumentation. I tilfælde af, at backup mislykkes, bliver systemadministratorerne automatisk underrettet fx via email eller SMS.

Automatisk sporing af ændringer foretaget i programmer og tilhørende dokumentation
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