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mod.ORDER
De productie kent geen geheimen meer

®
Cutting The Edge Of Software Everyday

Software Suite

Optimalisatie
van de workflow

Een 360 ° weergave
over het gehele productieproces

Het monitoren van het productiebeheer is essentieel om
Volledige en gedetailleerde artikelen

de planning van de processen te optimaliseren voor de
snijsoftware.
Mod.ORDER is volledig geïntegreerd met Libellula.CUT. De
snijsoftware biedt een belangrijke basis ondersteuning voor
de programmering en management van het nesten. Hierdoor
heeft de operator altijd real-time overzicht van geproduceerde
of niet-geproduceerde onderdelen.

Planning is altijd up to date

De beste productieassistent:
Onvermoeibaar, snel en intuïtief

Creëer een intelligente planning: Maakt de operator in staat om een intuïtieve lijst van halffabricaten op te stellen die geleverd
worden aan de snijsoftware Libellula.CUT. Dit zorgt voor een optimalisatie voor de snijopdrachten
Actueel toezicht: altijd up to date over status van de manuele of automatische nesting, het aantal te produceren onderdelen door
de snijsoftware, rapportages van materialen, diktes, aantal opdrachten en klanten
Geen menselijke fouten meer: ontwikkeld om met codering te werken, zelfs voor productie. De operator heeft hierdoor een
referentie in zijn planning, productie, nesting of zelfs tijdens het tekenen van de geometrie. Dit voorkomt fouten in de transcriptie en
het sturen van de codes naar de snijsoftware
De nesting productie planning versneld: identificeer de aanwezigheid van soortgelijke jobs, verzend de opdrachten naar de
snijsoftware, zodat u herkent welke onderdelen al zijn gemaakt met handmatige of automatische nesting en welke er geproduceerd
moeten worden
Productiemanagement: de planning van de nestproductie, alsmede het beheer van de complete productie kan worden
gecontroleerd door ERP systemen, met dank aan de integratie met de optie mod.BRIDGE

mod.ORDER

MAAK BARCODES AAN
ALVORENS DE PRODUCTIE TE STARTEN

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE
GEMAAKTE ONDERDELEN EN HET
AANTAL TE PRODUCEREN ONDERDELEN

Technische specificaties
Tijdsplanning altijd bekend bij het management van de productie
Zoek naar gelijkaardige handmatige of automatische nesting
Importeer data vanuit iedere bron
Nesting productieplanning
Zoekfilters
Gedetailleerde informatie wordt verzonden naar de snijsoftware

®
Industrial manufacturing control
Synergy driver for the enterprise
Optimization of business performance
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