
O software AccuNest Professional Edition
(PE) combina poderosos recursos de elab-
oração automática de planos de corte
com versáteis funções de gestão de tare-
fas para melhor aproveitamento do
tempo e superior utilização dos materiais.

O AccuNest PE elabora automaticamente
vários planos de corte, considerando
múltiplas soluções, e seleccionando 
finalmente o plano de corte que 
apresentar a melhor utilização de material.
O AccuNest PE é fácil de operar, 
permitindo maior rapidez e eficiência do
que o tradicional processo manual de
elaboração de planos de corte  resultando
em superior economia de tempo e 
dinheiro tanto no fabrico de amostras,
como no cálculo de custos ou na 
elaboração de planos para a produção.

Maximize o seu processo de elaboração de planos de corte 
utilizando uma poderosa ferramenta informática.

Acelere a criação de planos.
m Efectua automaticamente planos de corte para custeio e produção, permitindo rápida

obtenção de consumos exactos, e gerando eficiências. 
m Cria automaticamente planos de corte para tecidos de riscas e xadrez, respeitando as

caracteristicas das peças e linhas de casamento.
m Finalização automática dos planos de corte parcialmente feitos, permititndo verificar a

localização das peças mais críticas, enquanto as restantes são colocadas automatica-
mente para maior economia de tempo. 

Aumente o lucro.
m Respeita as restrições de cada peça, tais como direcção de rotação, tolerâncias de incli-

nação e tipos de estendimento para superior qualidade e minimizando erros de corte
de resultados tantas vezes dispendiosos.

m Permite agrupar peças por tamanho ou lote, em situações de variação de tonalidade.
m Elabora planos 24 horas por dia dispensando acompanhamento durante a noite, per-

mitindo assim responder a maiores necessidades de produção, sem custos adicionais
de mão-de-obra.

m Possibilidade de pré-definição de áreas não utilizáveis, evitando a colocação de peças
em zonas de defeitos, para superior qualidade e economia de mão-de-obra. Efectua o
ajuste automático das picas às alterações efectuadas em cada molde, em todos os
seus tamanhos.

Melhore a produtividade com o UltraQueue.™

m O software “UltraQueue” incluido no sistema permite submeter planos de corte de
diversas estações de trabalho AccuMark para processamento, através de uma fila
de espera.

m Fácil e rápida identificação de tarefas numa tabela, para imediata comparação de tem-
pos de processo, comprimento de planos e aproveitamentos.

m Permite processamento “off-line” para optimização do tempo de elaboração de
plano de corte.

m O “Marker Viewer”  mostra comprimentos e aproveitamentos, dispensando a 
necessidade de existência de uma licença especifica AccuMark para planos de corte. 

m A visualização codificada, por cores, de todas as tarefas em curso permite ao utilizador
ver imediatamente qual o ponto de evolução de cada plano, sem ter necessidade de o
abrir ou de emitir um relatório.

m Permite exportar a lista de tarefas para um ficheiro CSV, para elaboração de relatórios
e fins administrativos.

Fácil Integração.
m Total integração com o AccuMark e o processamento em lote.
m Importa dados relativos a modelos, peças e planos de corte, da maior parte dos sis-

temas CAD existentes no mercado, para posterior elaboração automática de planos. 
m Total acesso a áreas de armazenamento standard e SQL via LAN ou WAN, para maior

flexibilidade de armazenamento.

Efectua automaticamente planos para
custeio e para produção.

Fácil e rápida identificação de tarefas numa
tabela para imediata comparação de dados.
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AccuNest

NOTA: As configurações variam de acordo com as opções

seleccionadas. As especificações estão sujeitas a modifi-

cações sem pré-aviso.

AccuMark® é uma marca registada da Gerber Scientific

International, Inc.

AccuNest™ e UltraQueue™ são marcas comerciais da Gerber

Scientific International, Inc.

Pentium® é uma marca registada da Intel Corporation.

Windows®, Windows XP®, Windows Vista® and Microsoft®

são marcas registadas da Microsoft Corporation.

NetWare® é uma marca registada da Novell Inc.

Todas as outras marcas comerciais ou marcas registadas são

propriedade de seus respectivos donos.

Professional Edition (PE)

Requisitos de Sistema

m 2GB RAM mínimo ou +
m Computador com 2 GHz ou superior
m Windows XP com os actuais Service

Packs ou Windows Vista® (V8.3.0) 
m Instalação num computador AccuMark

V8.2 ou superior, ou num PC sem
AccuMark que esteja ligado via rede ao
sistema AccuMark 

m AccuNest pode ser adicionado a uma
licença AccuMark existente. Neste caso
a licença do deve ser actualizada com a
funcionalidade AccuNest. 

m AccuNest pode ser instalado num PC
sem o software AccuMark instalado.
Neste caso deverá ser ligado em rede
com pelo menos um sistema AccuMark.

m AccuNest pode ser configurado com
uma rede Accumark  V8.1, ou V8.0,
submetendo as tarefas através do
“UltraQueue”. Não é possível a coex-
istência simutânea das versões V8.1 e
V8.0 na mesma rede.

AccuMark Com UltraQueue AccuMark Com UltraQueue

AccuMark Com UltraQueue AccuMark Com UltraQueue AccuMark Com UltraQueue Estação de Trabalho Accunest

AccuMark com AccuNest e UltraQueue
Recomenda-se CPU dual-core 

Servidor
Baseado em ficheiro ou SQL


