
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de Otimização 

 

Os fabricantes desejam otimizar o uso do estoque e tirar o 

máximo proveito de suas programações de produção para 

garantir acuracidade nas entregas, ao mesmo tempo em 

que economiza tempo e recursos de setup. As ferramentas 

de gerenciamento de otimização do 2020 Insight fornecem 

uma solução única e integrada para seccionadoras e 

nesting. 

 
 
 
 
 
Com nossas ferramentas de gerenciamento de 

otimização 2020 Insight, as informações são integradas 

desde o pedido de vendas, passando pelo estoque, até 

as máquinas e a produção. Esteja você usando Block 

Nesting, seccionadora ou true shape nesting, o sistema 

fornece resultados visuais 

 
Benefícios 

 

 
 
 
 
 
 
que mostram o rendimento, o número de padrões criados 

e quaisquer partes não otimizadas. O 2020 Insight 

automatiza seus processos de otimização de painel para 

permitir que você alcance os melhores resultados. 
 

 

 
Automatize o fluxo de trabalho da otimização de painéis para economizar tempo e garantir o rendimento máximo da chapa 

 

Maximize o uso de material executando cenários para lotes de peças com configurações diferentes para obter o melhor rendimento 

 

Fornece uma solução única e integrada para seccionadoras, block nesting e true shape nesting 

 

Integre dados de produção e dados de engenharia 

 

Otimize o estoque com poderosos recursos de gerenciamento de sobras 

 

Suporta vários otimizadores com os mesmos dados 

 

Expanda sua oferta de produtos com correspondência de veios em um ou vários produtos 

 

Reduzir custos 
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Minimize o desperdício e maximize o rendimento com a otimização 

integrada e automatizada das chapas 
 

Os custos da matéria-prima representam uma parte significativa dos custos do produto. Maximizar o uso de matérias-primas 

é fundamental. Com nosso sistema de otimização flexível, você pode usar uma ferramenta para economizar custos de material 

para se manter competitivo - independentemente do tipo de máquina que está usando para cortar suas peças. 

 

 

Console de otimização do painel 
 

Dentro da solução principal de gestão da 2020 está um console de otimização de 

painel que unifica as informações para o gerenciamento de lotes. O console 

oferece a máxima flexibilidade na criação e controle de cortes, trabalhando tanto 

com a demanda que você está gerando quanto com o estoque disponível. O 

console de otimização do painel é incorporado ao nosso sofisticado modelo de 

fluxo de trabalho para permitir a automação e a aderência ao processo de 

negócios. 
 

• Suporte de fluxo de trabalho automatizado 
 

• Suporte pós-processador para serras e routers 
 

• Gerenciamento de sobras e estoque 
 

• Otimização ad-hoc 
 

 

Otimização de criações em lote 
 

Crie automaticamente lotes de otimização de material a partir de ordens de 

produção ou pedidos de venda com base em uma data de corte programada e / ou 

com base no material de vários pedidos e, a seguir, adicione, edite ou exclua um 

lote e ajuste o pedido novamente para atender às suas necessidades. Nossas 

poderosas ações internas otimizam o lote e criam os arquivos pós-processados, 

etiquetas e listas de trabalho automatizadas de manuseio de materiais. Os 

usuários podem visualizar os resultados das otimizações, fazer alterações e repetir 

para comparar os resultados com diferentes cenários antes de enviar para as 

máquinas. O sistema também é flexível para permitir a criação de lotes sob 

demanda durante a produção. 
 
 
 
 
 
 

Informações sobre pedidos 
 

IS.OPT.COR Gerenciamento do Otimizador 

IS.OPT.CTP Otimizador Block Nesting e/ou Seccionadora 

IS.OPT.TSN Otimizador True Shape Nesting DLL 

IS.OPT.OPL Link do Otimizador Externo 

IS.OPT.UPP Gen Post Universal Post Processor  

 
 
 

Parametrizações 
 
As parametrizações forçam o sistema a manter 

os itens juntos para que sejam cortados do 

mesmo painel. Use as parametrizações para 

gerenciar superfícies com correspondência de 

veios em um ou entre vários produtos. Crie um 

padrão de corte usando a funcionalidade de 

arrastar e soltar para reunir vários itens e forçar 

a correspondência de veios em uma linha inteira 

de peças. 

 

Gestão de Sobras e Estoque 
 
O gerenciamento de sobras e de estoque se integra 

perfeitamente ao módulo de estoque do 2020 

Insight para rastrear e reservar material de maneira 

exclusiva para produção. Use sobras geradas 

anteriormente e / ou crie novas sobras a cada 

execução de otimização e sempre mantenha um 

custo preciso do desperdício. 

 

Atualização da lista de materiais 
 
Atualize automaticamente suas estruturas de 

produto com substituições de itens e reserva 

de sobras. 
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