
AccuMark®

O software AccuMark engloba o
mais abrangente conjunto de ferra-
mentas de desenvolvimento de
moldes, juntamente com muitas
outras características que vão de
encontro às constantes necessi-
dades dos actuais fabricantes.

O AccuMark permite automatizar
para produzir mais em cada dia e
protege os seus dados ao
armazenar de forma electrónica
toda a informação. Permite econo-
mizar espaço físico, protegendo-o
em caso de desastre natural.

Aproveite ao máximo o seu tempo e material.
Acelere o desenho de moldes.

� Crie novos moldes ou modifique os já existentes para acompanhar as novas
tendências. Não precisa desenvolver moldes base todas as vezes.

� Desempenha múltiplas operações em simultâneo.
� Aplica automaticamente as modificações de um molde em todas as peças
relacionadas.

� Crie rapidamente novos modelos ou modifique os já existentes.
� Escolha entre mais de 20 tipos diferentes de cantos de costura automáticos.

Simplifique o processo de graduação.
� Efectua instantaneamente os cálculos mais complicados de graduação, de
acordo com as regras definidas pelo utilizador.

� Permite criar, editar e medir tamanhos utilizando poderosos recursos de
graduação fáceis de usar.

� Adapta automaticamente as picas aos moldes modificados e em todos os
tamanhos.

Acelere o processo de estudo de encaixe e economize tecido.
� Processamento automático de tarefas de forma sequencial, aumentando a
eficiência e maximizando a produção.

� Controle a utilização do material enquanto cria o plano de corte.
� Diversas ferramentas fáceis de usar, permitem maximizar a eficiência na
elaboração dos planos de corte.

� Substitua tamanhos num plano de corte, gerando automaticamente um
novo plano.

� Combine um ou mais planos para optimizar a capacidade de corte.
� Maximize a produtividade com o uso opcional das funções do rato e
do teclado.

Melhore a gestão de dados e a comunicação.
� Utiliza ferramentas de busca sofisticadas para a gestão de dados.
� Entrada fácil de moldes via mesa digitalizadora,
� Importe e exporte informação do plano de corte para uma ampla gama de
sistemas CAD.

� Envie por e-mail dados do molde para parceiros de negócios.
� Personalize as barras de ferramentas e obtenha ajuda on-line.

Processos orientados para o corte.
� Defina melhor a trajectória de corte para os sistemas de corte automático,
reduzindo o tempo da operação.

� Visualize a trajectória do corte das peças e defina pontos de inicio.
� Controle a direcção do corte em peças espelhadas.

Controle a utilização do material enquanto
cria o plano de corte.

O Pattern Wizzard disponibiliza tipos de
vestuário pré-graduados e predefinidos
para homem, mulher e criança.
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AccuMark®
Advanced Edition (AE)
Professional Edition (PE)

Componentes Opcionais

Riscadores

� GERBERplotter™ gama de riscadores de
alta velocidade com sistemas de caneta e
a jacto de tinta

� Ampla variedade de riscadores.
� Suporta larguras de riscagem até
2400 mm.

Mesa Digitalizadora

� Mesa digitalizadora para entrada de
moldes com cursor de 16 botões

� Tamanho da mesa: 1115 x 1520 mm
� Suporta entrada de peças com tamanho
até 2200 x 13.500 mm

Software opcional

� AccuNest™ – software de elaboração
automática de planos de corte

� GERBERplanner™ – software de planea-
mento de corte, selecciona os mais efi-
cientes planos de corte para as suas
encomendas.

� AccuScan™ – Scanner para digitalização
automática de moldes, de alta velocidade

Requisitos do Sistema

XP
� Pentium IV
� 2.0 GHz ou superior
� 2+ GB memória

Vista / Windows 7
� 3 GHz 32 bit (x86) or 1.7 GHz dual core
� 2+ GB memory

NOTA: As configurações variam de acordo com as opções

seleccionadas pelo cliente.

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso

prévio.

AccuMark® é uma marca registada da Gerber Scientific

International, Inc.

AccuNest™, Silhouette™, GERBERplotter™ e GERBERplanner

são marcas comerciais da Gerber Scientific International, Inc.

Windows® e Windows XP® são marcas registadas da

Microsoft Corporation.

Pentium® é uma marca registada da Intel Corporation.

Todas as outras marcas comerciais ou registadas são pro-

priedade de seus respectivos proprietários.


