materialManager
Todos os dados de materiais e de estoques – claramente
organizados em apenas um aplicativo digital.
A variedade de materiais aumenta constantemente e, com isso, aumenta também o escopo dos estoques e variantes de materiais
em sua empresa. Mas qual é a melhor forma manter uma visão geral de seus materiais e seus dados? Com o materialManager
(administração central de materiais), você registra e organiza todas as informações sobre seus materiais de orlas e placas na empresa,
de modo abrangente e detalhado.

Suas benefícios em um relance
Visão geral de todos os materiais e estoques de suas fitas
de orla (administração central de materiais na empresa)
Apresentação clara das propriedades do material
Uso dos dados do material em outros aplicativos
digitais HOMAG (por exemplo, intelliDivide)
Para a administração de até 100 tipos diferentes
de orlas e placas
Uso fácil como um aplicativo de web (nenhuma
instalação de software necessária)

www.homag.com

YOUR SOLUTION

Registre todas as suas fitas de orla...

...e materiais de placas.

Na visão detalhada, você pode ver todas as informações em uma

Comprimento das sobras e espaço de armazenamento de cada

visão geral.

fita de orla: aqui também você também tem uma visão geral.

Funções especiais

Exigências técnicas

 Disponibilidade automática de dados de materiais em outros

 O materialManager é um aplicativo de navegador para uso
em PC ou laptop

 Biblioteca de placas para intelliDivide (software de otimização
para o corte e a divisão de placas no processo de nesting)

 Para uso em PC ou laptop, recomendamos os navegadores
“Microsoft Edge”, “Google Chrome” ou “Firefox”

 Acesso à Internet (DSL, UMTS, LTE): mínimo 5 Mbit /
recomendado 50 Mbit

 Registro via tapio Login (conta tapio necessária)

Todas as informações

Teste gratuito

Primeiros passos

Você pode encontrar mais in-

Use o aplicativo por 30 dias

Dicas úteis para uso e licenciamento podem ser encontradas em

formações em nosso website:

sem custo! Reserve diretamente

nossa página de documentação: docs.homag.cloud

homag.com/materialmanager

na tapio shop: www.tapio.one

www.homag.com
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