Απλό, αλλά όχι απλουστευµένο
Σύνθετο, αλλά όχι πολύπλοκο
Τρεις Λόγοι για να Επιλέξετε το ΠολυΠατρόν
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Μπορείτε να διαλέξετε τον εξοπλισµό που ταιριάζει στις
ανάγκες σας σε κάθε στάδιο εξέλιξης της επιχείρησής σας.
Μπορείτε να διαλέγετε ελεύθευρα πελάτες και προµηθευτές,
χωρίς να ανησυχείτε ποιο σύστηµα CAD χρησιµοποιούν.

Μια Ολοκληρωµένη και Ευέλικτη Λύση
Το ΠολυΠατρόν είναι ένα ολοκληρωµένο λογισµικό, το οποίο η κατασκευή του σας επιτρέπει
να το διαµορφώσετε σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Προσφέρει προσιτές αναβαθµίσεις από
βασικές σε πιο εξειδικευµένες και εξελιγµένες λειτουργίες, σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες σας.
Για την επιχείρησή σας αυτό σηµαίνει:
Το σύστηµα CAD/CAM που έχετε προσαρµόζεται οµαλά σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.
Το ΠολυΠατρόν αποτελεί εγγύηση για το µέλλον της επιχείρησής σας.
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Για την επιχείρησή σας αυτό σηµαίνει:
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Το ΠολυΠατρόν τρέχει κάτω από λειτουργικά συστήµατα MacOS® και Windows®. Το
ΠολυΠατρόν ανταλάσσει δεδοµένα µε άλλα συστήµατα CAD µέσω των διεθνών standards AAMA και ASTM, διαβάζει δεδοµένα απευθείας από τα συστήµατα Lectra, Investronica και Gerber και επικοινωνεί µε όλα τα πλότερ,
digitizers, αυτόµατα κοπτήρια, βάσεις δεδοµένων,
απλωτικά µηχανήµατα και διάφορες άλλες εφαρµογές.
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Συµβατότητα
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Για την επιχείρησή σας αυτό σηµαίνει:
Θα εξοικονοµήσετε χρόνο σε όλες τις φάσεις δηµιουργίας
πατρόν και τοποθετήσεων.
Θα εξοικονοµήσετε ύφασµα από τις βελτιστοποιήσεις της Αυτόµατης.
Θα αποφύγετε καθυστερήσεις παραγωγής, σχεδιάζοντας τα πατρόν
σας απευθείας στο σύστηµα CAD, έχοντας ως αποτέλεσµα:
πατρόν έτοιµα για παραγωγή τη στιγµή ανάπτυξης του δείγµατος
γρήγορη και ακριβής κοστολόγηση υφάσµ ατος ώστε να
παραγγείλετε την κατάλληλη ποσότητα
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Το πρώτο πράγµα που θα προσέξετε στο ΠολυΠατρόν είναι οτι υπάρχουν λίγα
αντικείµενα στην οθόνη. Καθώς δουλεύετε, θα παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχει κάποια
κουραστική σειρά από παράθυρα ή πίνακες µε ατελείωτες επιλογές. Αυτό συµβαίνει
γιατί το ΠολυΠατρόν, από το σχεδιασµό των πατρόν και τις µεγεθύνσεις µέχρι την
αυτόµατη τοποθέτηση, προσφέρει σκεπτόµενα εργαλεία, προηγµένες λειτουργίες
και έξυπνους αυτοµατισµούς που σας διασφαλίζουν ότι θα δουλεύετε γρήγορα και
αποτελεσµατικά, µε απόλυτη ευκολία και ακρίβεια. Το αποτέλεσµα είναι ένα
περιβάλλον εργασίας µε αληθινά προσιτή λειτουργικότητα - θα χρησιµοποιείτε όλες
τις λειτουργίες του ΠολυΠατρόν επειδή θα ξέρετε το πως.

Λύσεις CAD/CAM

Απόδοση

ΛΥΣΕΙΣ
Δεν έχει σηµασία
ποιο είναι το µέγεθος της
επιχείρησής σας,
πως κατασκευάζετε τα πατρόν σας,
πως λειτουργεί η επιχείρησή σας,
υπάρχει µια λύση του
ΠολυΠατρόν που σας ταιριάζει.
Ό,τι κι αν είστε, σχεδιαστής,
ατελιέ, µικρή ή µεσαίου µεγέθους
επιχείρηση ή επιχείρηση µεγάλου
µεγέθους της οποίας η παραγωγή
γίνεται σε περισσότερα από ένα
µέρη, έχουµε τη λύση που θα σας
ικανοποιήσει.

Το ΠολυΠατρόν περιλαµβάνει:
ΠολυΠατρόν-Σχεδιασµός
ΠολυΠατρόν-Σχεδιασµός Pro
ΠολυΠατρόν-Τοποθέτηση
ΠολυΠατρόν-Αυτόµατη
Τοποθέτηση
ΠολυΠατρόν-Βάση Δεδοµένων
ΠολυΠατρόν-MadeToMeasure
ΠολυΠατρόν-Eξαγωγή
ΠολυΠατρόν-ISOCut
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