Profesjonalne rozwiązanie dla

KOMUNIKACJI CNC
CIMCO Edit to najpopularniejszy edytor CNC na rynku. DNC-Max
zaskarbił sobie swą reputację wachlarzem funkcji, począwszy od
wysoce dostosowalnych żądań zdalnych, po auto-otrzymywanie
czy zaawansowaną architekturę klient/serwer.
CIMCO DNC-Max oferuje kompleksową funkcjonalność, czyniącą
komunikację CNC bardziej wydajną i niezawodną.

Kompatybilność CNC
Program CIMCO DNC-Max został opracowany jako kompletne
rozwiązanie DNC dla wszystkich urządzeń CNC. Poza standardowymi
systemami

Fanuc/Haas,

CIMCO

DNC-Max

wspiera

również

Heidenhain, Mazak, Fagor, itp.

Kompatybilność sprzętowa
CIMCO

DNC-Max

bezpośrednio

współpracuje

ze

sprzętem

wyposażonym w złącze RS-232, w tym serwery ethernetowe
i bezprzewodowe, tradycyjne urządzenia oparte o karty, oraz istniejące,
starsze systemy.

Kompatybilność plików NC
Niezależnie, czy tworzysz system od podstaw, czy modernizujesz
istniejący, twoja aplikacja DNC musi zachowywać kompatybilność
z posiadanymi danymi. CIMCO DNC-Max pozwala uniknąć aktualizacji
wszystkich istniejących programów NC.

Łatwość obsługi i zarządzania
Przesyły plików, monitorowanie portów i administracja systemem
wykonywane są w przejrzystym interfejsie klient/serwer, stanowiącym
część inteligentnej, funkcjonalnej koncepcji systemu.

Monitoruj dane przesyłane do CNC

Szczegółowe informacje statusu

Więcej informacji znajdą Państwo pod

Cechy

PRODUKTU
Właściwe narzędzie do pracy
CIMCO DNC-Max to jedyny wybór dla klientów oczekujących
wydajności, elastyczności i niezawodności. CIMCO DNC-Max to
sprawdzone rozwiązanie zarówno dla niewielkich warsztatów z kilkoma
urządzeniami, jak i rozległych obiektów z setkami maszyn w wielu
oddalonych od siebie zakładach.

Klient CIMCO DNC-Max oferuje
kompleksowe informacje o systemie

Klient CIMCO DNC-Max
Klient DNC-Max jest aplikacją wykorzystywaną do lokalnych lub
zdalnych transferów plików, monitorowania portów i zarządzania
Serwer CIMCO DNC-Max wyświetla
szczegółowe informacje o statusie

Serwer CIMCO DNC-Max

portami. Klient CIMCO DNC-Max umożliwia dostęp do jednego lub
więcej serwerów DNC-Max w sieci LAN, WAN lub nawet w Internecie.

Nowe lub ulepszone cechy CIMCO DNC-Max

Serwer CIMCO DNC-Max, oparty na silniku DNC, odpowiedzialny

Globalne

Serwer CIMCO DNC-Max

Interfejs użytkownika Windows XPTM

Odzyskiwanie/przywracanie systemu

jest za wszelkie czynności komunikacyjne. Użytkownik może wybrać

Rozszerzone możliwości administracyjne

Przyspieszanie prędkości serwera urządzenia

Ulepszona zdalna konﬁguracja serwerów

Narzędzie eksportu globalnych ustawień portów

Wsparcie serwera licencyjnego

Ulepszona integracja NC-BaseTM

Zdalny klient wsparcia CIMCO

Ulepszone wsparcie gromadzenia danych

Protokoły

Klient CIMCO DNC-Max

Więcej opcji żądań zdalnych

Większe możliwości dostosowywania interfejsu

Wsparcie znaków uniwersalnych w katalogach

Tryby użytkownika interfejsu

Więcej formatów ﬁltrów katalogów

Konﬁguracja grup portów

Monitorowanie portu serwera urządzenia

Konﬁguracja i ustawianie urządzenia DAQ

pomiędzy stosowaniem Serwera DNC-Max jako usługi lub aplikacji.
Stanowi on kluczowy element systemu DNC-Max.

Ulepszony dostęp zdalny do serwera
Zaktualizowany klient dla Pocket PC

Kontroluj wszystkie aspekty
transferów programów

Ponad 100 innych
dodatków i ulepszeń...

Poszerzenie możliwości CIMCO DNC-Max
CIMCO DNC-Max w połączeniu z CIMCO NC-Base™ stanowi
kompletne rozwiązanie dla zarządzania programami NC, a CIMCO
MDC-Max dopełnia całość jako narzędzie do zbierania danych i kontroli
nad warsztatem.
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows 98 (tylko klienci), Windows NT, Windows 2000, Windows
XP Server 2003. CPU Pentium II lub nowszy. Minimum 128 MB RAM

Dystrybutor
PROAXIS Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki
tel. 697 75 13 75; 608 59 25 53
e-mail: proaxis@proaxis.pl
web: www.proaxis.pl

Kompleksowe rozwiązanie DNC
dla wszelkich urządzeń CNC.

