Απλό, αλλά όχι απλουστευµένο
Σύνθετο, αλλά όχι πολύπλοκο
ΠολυΠατρόν-Τοποθέτηση

Το π ο θ έ τ η σ η

Το ΠολυΠατρόν-Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την παραγωγικότητα, να
ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος και την κατανάλωση υφάσµατος και να βελτιστοποιεί
τις παραγγελίες των υφασµάτων. Τα έξυπνα σχεδιασµένα εργαλεία και οι πολλές
δυνατότητες, κάνουν την τοποθέτηση πιο απλή και ευχάριστη, έτσι ώστε να
δηµιουργείτε πιο πυκνές και αποτελεσµατικές τοποθετήσεις µε µεγαλύτερη ευκολία.
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Οι λειτουργίες του ΠολυΠατρόν Τοποθέτηση περιλαµβάνουν:
Εύκολος προσδιορισµός παραµέτρων που µπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγµή.
Ένα προσαρµόσιµο σύστηµα προειδοποιήσεων για να εντοπίζει επανωτίσµατα κοµµατιών,
µη µεγενθυµένα πατρόν, ηµιτελής τοποθετήσεις ή πληροφορίες για την ενηµέρωση των πατρόν.
Διαχείριση της κατεύθυνσης του υφάσµατος, που δε θα µπορούσε να είναι πιο ευέλικτη ή
πιο απλή στη χρήση . Απλά ορίζετε πως θέλετε να τη χειριστείτε - αυστηρά , ανά µέγεθος,
ανά ντάνα ή χωρίς κατεύθυνση. Το ΠολυΠατρόν κάνει όλα τα υπόλοιπα, υπολογίζει τις
ντάνες, διατηρεί τις κατευθύνσεις, χωρίς κανένα λάθος.
Για διπλωµένα και σωληνωτά υφάσµατα, γρήγορος και σωστός υπολογισµός κοµµατιών,
λαµβάνοντας υπόψην ζευγάρια δεξί-αριστερό και διπλωµένα κοµµάτια.
Σωστή κατεύθυνση κοµµατιών για ζευγάρια δεξί-αριστερό όταν τοποθετούνται σε γωνία
σύµφωνα µε το ίσιο του υφάσµατος.
Δυνατότητα κοπής των πατρόν και πρόσθεση ραφής.
Δυνατότητα αναπαραγωγής όλης ή µέρους της τοποθέτησης για τα ίδια ή για διαφορετικά µεγέθη.
Δυνατότητα ένωσης πολλών τοποθετήσεων.
Αυτόµατη δηµιουργία ρέγουλας, της οποίας το σχήµα είναι είτε ορθογώνιο, είτε ακολουθεί
περιµετρικά το περίγραµµα των επιλεγµένων πατρόν.
Αυτόµατη δηµ ιουργία περιθωρίων προστασίας, για να αφήνουν κενό µεταξύ των
κοµµατιών που κόβονται δύσκολα, και ορίζονται συνολικά ή ξεχωριστά µε κάθε λεπτοµέρια.
Αυτόµατη αυξοµείωση των πατρόν για προσαρµογή σε υφάσµατα που έχουν µπάσιµο ή απλώνουν.
Άµεση ενηµέρωση τοποθέτησης σε περίπτωση αλλαγής των πατρόν.
Εύκολη διαχείριση υφασµάτων µε επανάληψη. Οι κανόνες ταιριάσµατος δηµιουργούνται στο
ΠολυΠατρόν-Σχεδιασµός και ορίζονται ώστε να ταιριάξει κοµµάτι µε κοµµάτι ή κοµµάτι σύµφωνα µε το
ύφασµα. Το ΠολυΠατρόν-Τοποθέτηση αναγκάζει τα πατρόν να ακολουθούν τους κανόνες, διατηρώντας
παράλληλα τα ζευγάρια δεξί-αριστερό, τα περιστραµένα και τα καθρεπτισµένα κοµµάτια.
Κοστολόγηση υφάσµατος. Η κοστολόγηση υφάσµατος του ΠολυΠατρόν σας επιτρέπει να
κοστολογείτε πλεκτά και σταθερά υφάσµατα (σε κιλά ή σε µέτρα), µέχρι και το εκρού και υπολογίζει
αναλυτικά το κόστος ανά ρούχο για τοποθετήσεις που έχουν περισσότερα από ένα ρούχο.
Εκτυπώσεις. Μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας από το ΠολυΠατρόν όλες τις πληροφορίες
της τοποθέτησης και του κοστολογίου, και να αντιγράψετε πληροφορίες σε άλλες εφαρµογές.
Ευρύ φάσµ α επιλογών εκτύπωσης. Μπορείτε να προσαρµ όσετε τις εκτυπώσεις σας να
περιέχουν τις πληροφορίες που θέλετε να βλέπετε και µετά να τις στέλνετε για εκτύπωση σε
οποιοδήποτε πλότερ της αγοράς.
Με την επιλογή ISO CUT, µπορείτε να δηµιουργείτε αρχεία κοπής για αυτόµατα κοπτήρια
υφασµάτων. Ένα σύνολο παραµέτρων, για να καθορίζετε τον τύπο και το µήκος της κόντρας,
εσωτερικά κοψίµατα, τρύπες και στοιχεία ετικετών, σας επιτρέπουν να ελέγxετε τι θα κοπεί.
Σύνδεση σε Βάση Δεδοµένων για αυτόµατη ενηµ έρωση της ΠολυΟργάνωσης και του
ΠολυΠατρόν-Database, ώστε πληροφορίες της τοποθέτησης, όπως οι ιδιότητες του
υφάσµατος, το φάρδος , το µήκος και το σορτιµέντο, να συνδέονται µε έναν οδηγό που θα
είναι εύκολα διαθέσιµος σε αναζητήσεις, ή µετέπειτα διαδικασίες, όπως το κοστολογιο.
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