Nogle laver
kun måltillæg
med digitale
værktøjer.
Jeg laver
også tilskæringsoptimeringen.
intelliDivide Cutting
Optimeringssoftware til tilskæring på save
Upload delliste, udført. Med intelliDivide kan du med det samme vælge optimerede snitplaner. Alt efter behov med fokus på tilskæring og
den korteste maskindriftstid eller den enkleste håndtering. Og alt dette uden at skulle investere i software og computerkraft – direkte fra
tapio Cloud.

Overblik over dine fordele
Egnet til alle save: Din tapio-ready sav fra HOMAG registreres automatisk.
Der er konfigurationsmuligheder for alle andre savtyper.
Ingen investerings- og hardwareomkostninger: intelliDivide er software
som en service. Du betaler altså kun for den faktiske brug – uden at skulle
investere i din egen software, dine egne opdateringer eller dine egne computere.
Stærkt reducerede personaleomkostninger og reduceret tidsforbrug:
Der beregnes altid på flere forskellige alternativer. Resultaterne er straks klar til
maskinen uden justeringer. Intet behov for manuel efterbearbejdning.
Inkluderet materialestyring: materialManager til den centrale styring af
materialetyper og pladestørrelser til optimering er inkluderet.

digital.homag.com/intellidivide-cutting

YOUR SOLUTION

intelliDivide – oversigt over funktioner og versioner
intelliDivide Advanced

intelliDivide Premium




















Optimeringen „afbalanceret løsning“
Optimeringen „minimalt affald“
Optimeringen „minimal tilskæring“ (affald + rester)
Optimering til „minimering af håndtering“ (hovedsnit, eftersnit, rester)
Optimeringen „korteste maskindriftstid“

–

Understøttelse af flexTec-maskiner

–

intelliOptimizer Stacking integreret*

–



Import af stykliste fra XLS(X)- og CSV-data
Import af optimeringsresultat fra Cut Rite til sammenligning af resultater

–






Yderligere oplysninger om mærkning
Automatisk parametrering via tapio-ready maskine
Dataoverførsel til CADmatic 4.x/5.x
Tilknytning til materialManager
*intelliOptimizer Stacking optimerer stabeldannelse på flexTec-maskiner og
giver dig mulighed for at vælge mellem højeste output og robotoptimeret drift.

Særlige funktioner

Tekniske krav

 Direkte overførsel af det valgte resultat til tapio-ready maskiner
 Beregning af vigtige nøgletal som f.eks. materialeomkostninger,

 intelliDivide Cutting er et browserprogram til brug på en pc eller

dele/min. eller gennemsnitlige pakkehøjder i tilskæringen
Definition af restdele ved brug af minimums- og maksimumsmål
Automatisk overførsel af data fra HOMAG productionManager
Direkte adgang til pladedata fra HOMAG materialManager
Kan kombineres med intelliDivide Nesting – to teknologier, ét
system!

Du kan finde flere
oplysninger på
digital.homag.com

 Internetadgang (DSL, UMTS, LTE): min. 5 Mbit/50 Mbit anbefales
 Browserprogram: Til brug på en pc eller bærbar computer
anbefaler vi browserne „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ eller
„Firefox“

 Login via tapio-login (tapio-konto nødvendig, registrering via
www.tapio.one)

Kast et blik på vores
demoversion:
intellidivide.homag.cloud

digital.homag.com/intellidivide-cutting

Book appen gratis i
30 dage på
www.tapio.one

Du kan finde vores
videovejledning på
docs.homag.cloud
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