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GERENCIAR PROGRAMAS CNC
Gerenciamento de programas e documentos de produção
associados, demanda muito tempo dos programadores e
operadores CNC. O CIMCO NC-Base faz este trabalho e vai um
passo adiante. Permite o gerenciamento integrado e altamente
flexível, ambiente de pesquisa e edição, programadores e
operadores podem trabalhar de modo mais eficiente.

Gerenciamento de Informações
Hoje, para assegurar a qualidade do produto precisamos que a
correta informação e dados cheguem às pessoas e equipamentos
certos de modo eficiente. NC-Base é uma ferramenta para gerenciar
programas CNC e permite a você organizar e gerenciar tais
programas e os respectivos documentos de produção de modo
mais eficiente com o uso de um banco de dados relacional SQL,
rápido e confiável.
CIMCO NC-Base é focado na produção, desenvolvido para ser
usado pelas pessoas do depto. de programação e chão de fábrica.
Com o NC-Base os programadores e pessoal da gerência de CNC
podem montar pastas virtuais contendo todos os dados
necessários utilizados por operadores, pessoal da qualidade e
outros responsáveis pelas peças acabadas.
Porque só enviar programas CNC para o chão de fábrica quando
pode incluir folhas de preparação, lista de ferramentas, imagens e
informações vitais e necessárias ao processo? Esta informação
pode ser acessada de PCs rodando o NC-Base Client ou impressa
para distribuição manual. De qquer modo, NC-Base ajuda assegurar
que a peça certa seja feita corretamente sempre.
Os operadores de CNC podem acessar e atualizar o banco de dados
diretamente do controle CNC ou de qquer PC no chão de fábrica.

NC-Base traz grande flexibilidade de
ambiente de pesquisa e edição e gerenciamento

Gerencie programas, seus documentos associados e mais
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DESTAOUES
Armazenamento e Busca
O efetivo armazenamento necessita de ambiente organizado
para mapear e acessar informações vitais da produção. Usando
padrão industrial do banco de dados SQL como Microsoft SQL e
MySQL, o CIMCO NC-Base é um sistema rápido, flexível e confiável
para todas suas informações de produção.

Controla níveis individuais de acesso de usuários
com sistemas de permissão por Usuário/Grupo

Gerenciamento de Usuário
Controlar acessos ou modificações da informação é um
componente crítico de qualquer sistema de gerenciamento de
informações CIMCO NC-Base atende isto, através de um sistema
flexível de permissões que permite ao administrador o controle.

Clique e solte arquivos sobre os
programas para fazer associações

Sistema Integrado
Documentação
Associa todos os tipos de dados de produção com seus programas
CNC reduzindo erros. Você pode associar arquivos criados fora do
CIMCO Edit tais como lista de ferramentas, folhas de inspeção,
notas, etc. ou criá-las automaticamente a partir de dados contidos
em seu programa CNC. Você pode também executar
aplicações externas para visualizar ou editar todos tipos de
arquivos.

Controle de Versão
O CIMCO NC-Base compreende funções, de uso imediato,
de controle de versões que automaticamente verifica todas
alterações feitas, nos programas CNC e na documentação de
produção associada. Cada versão do arquivo é gravado no
sistema, junto com a informação sobre quando foi alterado,
quem fez a alteração e porque isto foi feito. O operador pode
a qualquer momento criar uma nova versão ou trazer a anterior.
Com a função de comparação integrada, diferentes versões
podem ser comparadas lado a lado de imediato.

CIMCO NC-é totalmente integrado ao DNC-Max, produto
CIMCO na solução de transmissão, permitindo aos operadores
solicitar e trazer programas CNC diretamente a partir do
controle CNC ou do usuário do NC-Base.
CIMCO NC-Base se integra com as aplicações CAD/CAM do
mercado. Usando a função de auto-importar os programas
criados no depto de programação são automaticamente importados
dentro do banco de dados. Sistemas ERP/PDM existentes
podem extrair dados diretamente do banco de dados SQL. A
informação do programa pode também ser exportada para
arquivos texto, MS-Excel, etc.

Se integra totalmente com os
sistemas CIMCO DNC-Max e CAD/CAM.

Backup Automático
Usando o backup do servidor NC-Base, uma cópia de todas as
informações no banco de dados, incluindo programas, documentação de produção associada, etc. é feito de modo automático
todo dia. No caso de falha no backup o responsável do sistema
é notificado automaticamente.

Automaticamente controla alterações nos
programas e documentação associada.
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