Atualize agora. Garanta as vantagens.
woodCAD|CAM se torna HOMAG iX
Software integrado para design 3D e produção de móveis e design de interiores – seja para peças individuais ou grandes quantidades:
o HOMAG iX 2019 oferece a máxima comodidade no design 3D personalizado e uma conexão perfeita à sua máquina. Acelere
e simplifique seu trabalho diário com etapas de trabalho rápidas e auxílios inteligentes à construção. O HOMAG iX 2019 gera
automaticamente programas CNC a partir do seu design ou planejamento, mesmo para processos de produção complexos.
Você terá o suporte do iX Support Center: Além de documentos de treinamento abrangentes, o portal on-line inclui uma academia online e atualizações para software correntes estão disponíveis. Você obtém acesso com uma conta de usuário pessoal na qual também
pode gerenciar suas licenças.

O HOMAG iX 2019 estará disponível a partir de 01.04.2020.
Garanta condições especiais atraentes até 30.09.2020!
Informe-se mais a respeito com o seu parceiro HOMAG mais perto de você.

www.homag.com
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