Zaktualizuj i korzystaj!
woodCAD|CAM zmienia się w HOMAG iX
HOMAG iX 2019 to kompleksowe oprogramowanie do konstruowania elementów w technologii 3D oraz produkcji mebli i zabudów
wewnętrznych. Gwarantuje ono wysoki komfort konstruowania w 3D – niezależnie od tego, czy produkujesz pojedyncze elementy
czy ich całe serie. Jego niewątpliwą zaletą jest automatyczne generowanie programów CNC z poziomu konstrukcji i planowania.
Oprogramowanie łączy w sobie wiele inteligentnych rozwiązań, które z pewnością pomogą Ci udoskonalić i usprawnić
Twoją codzienną pracę.
Oprócz nowoczesnego oprogramowania oferujemy także możliwość korzystania z portalu online, na którym znajdziesz obszerne
materiały szkoleniowe oraz najnowsze aktualizacje. Dostęp do portalu otrzymasz zakładając konto użytkownika, za pośrednictwem
którego możesz także zarządzać swoimi licencjami.

Oprogramowanie HOMAG iX 2019 jest dostępne od 01.04.2020.
Skorzystaj z atrakcyjnych warunków do 30.09.2020!
Więcej informacji uzyskasz od lokalnego specjalisty ds. opgrogramowania.

www.homag.com

YOUR SOLUTION

Nowość: szybkie dopasowywanie

Łatwiejsze generowanie rysunków

iX Support Center

Standardowy korpus albo element można

Automatyczne generowanie rysunków

Za pośrednictwem tego portalu można

w mgnieniu oka dopasować do konturów

gwarantuje użytkownikowi większy

uzyskać wyczerpujące informacje na temat

ściany, dachu czy innych elementów

komfort pracy, gdyż zamiast obszernych

oprogramowania HOMAG iX oraz pobrać

danej konstrukcji, co gwarantuje szybkie

zestawień może on jednym kliknięciem

najnowsze aktualizacje. Korzystanie z

zaplanowanie takiej obróbki, jak wycinanie,

wygenerować rysunek w pliku PDF.

Support Center gwarantuje także dostęp

fazowanie i frezowanie wyżłobień. Jeśli

W efekcie można uzyskać przejrzystą

do mediateki zawierającej obszerne

w późniejszym czasie będą obrabiane

prezentację wybranego elementu wraz z

materiały szkoleniowe, które nie tylko

elementy o innych wymiarach, to można z

jego zdjęciami i wymiarami.

pomogą lepiej poznać oprogramowanie

łatwością wprowadzić wszelkie zmiany.

HOMAG iX, lecz także efektywnie z niego

Nowość: softlock

Automatyczna optymalizacja

Rejestr czasu procesów

Korzystanie z oprogramowania

przebiegu pracy

Oprócz definiowania czasu obróbki dla

nie odbywa się za pomocą klucza

Elementy można dowolnie

kolejnych procesów można także obliczać

sprzętowego, lecz za pośrednictwem

przyporządkowywać dostępnym

i opracowywać czasy poszczególnych

przypisanych licencji. Administrator

procesom obróbczym. Ponadto istnieje

procesów.

danego przedsiębiorstwa zarządza

możliwość tworzenia kilku różnych

licencjami bezpośrednio z portalu

rekordów danych.

licencyjnego iX Support Center.
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Stan na 03/20 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, pomyłek i błędów w druku. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe.

korzystać.

