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Ohjelmisto profiilien
katkaisun optimointiin

LISÄÄ
kannattavuutta
katkaisun suunnittelulla
Precut Profile on ohjelmisto profiilien katkaisun
optimointiin. Ohjelmisto soveltuu useille eri toimialoille alumiini-, muovi-, puu- ja metalliprofiilien
katkaisun optimointiin.
Precut Profile sovelluskohteita ovat mm:
• ikkunat
• ovet
• julkisivut
• kaiteet
• parvekkeet
• teräsrakenteet
• kiskojärjestelmät
Precut Profile -ohjelmiston avulla materiaalihukka pienenee, tuotannon tehokkuus kasvaa ja
yrityksesi kannattavuus paranee. Ohjelmisto on
helposti integroitavissa yrityksen muihin järjestelmiin. Liityntä katkaisusahaan lisää tuotantonopeutta.

Precut Profile - hyödyt näkyvät päivittäin
Profiilien katkaisun suunnittelu ja tuotannon
optimointi pienentävät materiaalihukkaa.
Profiilien katkaisun optimoinnissa tarvittavia mittatietoja ei tarvitse syöttää järjestelmään käsin
vaan ne voidaan tuoda automaattisesti tietokantaan yrityksen muista järjestelmistä. Ohjelmiston
avulla voidaan etsiä myös tuotannon kannalta
optimaaliset aihiomitat.

Basic Program

Sisältää mm. perusrekisterit, valikkorakenteen ja käyttäjäkoh
taiset asetukset. Perusohjelmaa laajennat joustavasti tarvitsemillasi ominaisuuksilla.

Katkaisun optimointi
Optimization

Optimoi profiilien katkaisu ja vähennä materiaalihukkaa.

Stock Size Dimension Search

Etsi tuotannon kannalta optimaaliset aihiomitat ja vähennä
materiaalihävikkiä.

Angle Nesting Optimization

Minimoi hukka limittämällä profiilien vinot päät.

Työstökoneiden ohjaus
CNC

Muodosta katkaisusahojen ja nc -työstökoneiden ohjelmat.

Tuotannon suunnittelu
Transform

Tiedostomuuntimen avulla tuot katkaisussa ja katkaisun
optimoinnissa tarvittavat kappaletiedot muista järjestelmistä
automaattisesti tietokantaan.

Order List

Muodosta optimointityöt ohjelmistoon tuoduista tuotantotilauksista. Voit yhdistellä, kerätä tai jakaa tuotantotilauksia
optimointitöiksi haluamallasi tavalla.

Statistics

Tulosta tilastoraportteja toteutetuista optimointitöistä.

Label

Tulosta erilaisia tarroja ohjelman kappaletiedoista.

Käyttöönoton helppoutta
– joustavaa laajennettavuutta
Precut Profilen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Modulaarisen rakenteen ja parametrointimahdollisuuksien ansiosta ohjelmisto voidaan sovittaa vastaamaan yrityksesi yksilöllisiä tarpeita.
Verkkokäyttömahdollisuuden ansiosta ohjelmiston käyttäjämäärää voidaan laajentaa
joustavasti.
Ohjelmiston käytettävyyttä ja omaksumista
helpottavat käyttöliittymien muokattavuus.
Kokonaisratkaisuun kuuluvat lisäksi tuotteen
käyttökoulutus sekä tarjoamamme tuotetuki- ja
ylläpitopalvelut.

Precut Profile on osa
kilpailukykyisen yrityksen
tuotantoketjua.
• tehokkuus kasvaa
• tuotannonsuunnittelu helpottuu
• materiaalihävikki pienenee
• yrityksen kannattavuus paranee

Finortec Oy on vuonna 1993 perustettu suomalainen ohjelmistotalo. Yritys valmistaa ja markkinoi toiminnanohjausjärjestelmiä tasolasiteollisuudelle sekä materiaalin käytön optimointiohjelmistoja levyjä ja profiileja jalostavalle teollisuudelle.
Finortec Oy:llä on yhteensä yli 300 asiakasta

Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa. Yritys on
itsenäinen ja konevalmistajista riippumaton ohjelmistotoimittaja.
Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista www-sivuillamme.

Jälleenmyyjäsi:
Finortec Oy, Niuvantie 6c
70200 Kuopio, Finland
Puh. 050 528 7090
info@finortec.fii

www.finortec.fi
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• positiivinen yrityskuva vahvistuu

