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Softwarový paket SILVER
Tento softwarový paket obsahuje všechny
softwarové moduly, které potřebujete pro
efektivní správu skladu a standardizovaný
výrobní management.
SILVER-paket zahrnuje všechny moduly
paketu BRONZE. K tomu jsou navíc součástí
dodávky následující softwarové moduly:
n Správa skladových míst (obj. č. 8712010)
Pomocí podpory trojrozměrného znázornění
skladového místa zjednodušuje modul „Správa
skladových míst“ organizaci Vašich nástrojů,
kontrolu skladového množství stejně jako
hlídá odběr nástrojů..
n Správa měřidel a kalibrů (obj. č. 8712029)
ZOLLER správa měřidel a kalibrů slouží
k bezproblémové správě všech měřidel
a kalibrů potřebných pro Váš výrobní proces.
Současně hlídá intervaly kalibrace těchto
výrobních prostředků.

Přehled výrobního procesu: SILVER paket obsahuje následující moduly
(příprava práce, CAM -> konstrukce, CAD -> nákup, sklad - > sestavení/rozložení nástrojů ->
kontrola, seřizování, měření -> výroba -> obnova nástrojů

n Správa přípravků (obj. č. 8712030)
Tento modul umožňuje správu a kontrolu
Vašich přípravků, stejně jako jejich přiřazení
k seřizovacím listům a spojení s grafickými či
dalšími doplňkovými informacemi.
n Správa NC-programů (obj. č. 8712015)
S pomocí správy NC-programů může být
každému seřizovacímu listu přiřazen
NC-program s doprovodnými informacemi
o jeho verzi. NC-programy mohou být
přenášeny k obráběcím strojům a z těchto
opět načteny zpět.
n Statistika jednot. položek (obj. č. 8712028)
Statistika jednotlivých položek umožňuje
v každém okamžiku přehled o aktuálních
nákladech na Vaše nástroje a jejich spotřebě
na jednotlivých nákladových střediscích. Vše
je založeno na odvolávkách ze skladu.
n Rozhraní »toolOrganizer« (obj. č. 8774091)
S tímto rozhraním můžete přímo řídit skladové
systémy ZOLLER »toolOrganizer« z TMS Tool
Management Solutions a tak naskladňovat
či vyskladňovat nástroje, komponenty
a příslušenství.

Přehledná správa přípravků a skupin přípravků
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Softwarový paket SILVER
SILVER-paket zahrnuje všechny moduly
paketu BRONZE:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Správa nástrojů (obj. č. 8712001)
Import/export dat XML (obj. č. 8709000)
USB kamera (obj. č. 9734845-05)
Import/export dat vč. generátoru formátů
(obj. č. 8707009)
Technologická data a nástrojové atributy
(obj. č. 8712013)
Lišta nástrojových atributů dle DIN 4000
(obj. č. 8712021)
Automatické generování kontur
z nástrojových atributů (obj. č. 8712021)
Integrace měřicího přístroje (obj. č. 8712120)
WebService (obj. č. 8712014)
Jedna plovoucí licence (obj. č. 8712105)
Jedna Viewer licence (obj. č. 8712112)

Přehledné, systematické a grafické znázornění komponentů, příslušenství a mnohem více

Opce:
n ZOLLER nabízí vhodné připojení na různé

CAM a skladové systémy.
n ZOLLER TMS smlouva o údržbě na 1 rok

(obj. č. 8712106)
ZOLLER TMS Tool Management Solutions je
kontinuálně vyvíjen zkušeným týmem
odborníků s úzkým napojením na praxi.
S TMS smlouvou o údržbě získáte přístup
k aktuálním softwarovým updatům, využití
horké linky a kompatibilitu Vašich
komponent.
n ZOLLER TMS externí služby
(obj. č. TMSSERVICEEXT)
Tyto služby zahrnují instalaci a zprovoznění
ve Vaší společnosti, školení obsluhy,
Key-User-školení a podporu při zadávání dat,
plus cestovní náklady.
n ZOLLER TMS interní služby
(obj. č. TMSSERVICEINT)
Školení uživatelů a Key-User-školení u Zoller
Pleidelsheim/Hannover/Ried. Náklady
za 8hod/den pro 2 pracovníky.
n UPGRADE GOLD (obj. č. 8712103)
Upgrade SILVER-paketu na GOLD-paket pro
efektivní výrobní management.
ZOLLER nabízí vhodné napojení na různé skladové a CAM systémy
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