TRUMPF software

Aumente a
transparência
através da
interligação em
redes digitais
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Mercado

Software

Produzir com maior
eficiência através
da interligação de
redes digitais
O tamanho dos lotes é cada vez mais reduzido e as tarefas cada vez mais complexas. É cada vez
mais difícil reagir com rapidez às alterações. Para poder reagir com rapidez, é preciso uma visão
global e em tempo real do sistema de produção. Como se pode atingir a transparência necessária?
As soluções dos software’s da TRUMPF ajudá-lo-ão a programar de forma mais eficiente, aumentar
a taxa de utilização das suas máquinas e aproveitar os seus recursos da melhor maneira. Do pedido
de informações inicial do cliente à entrega das peças acabadas, beneficiará sempre de processos
claros e eficientes.
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A interligação em redes digitais assegura a máxima transparência dos seus
sistemas de produção. Isso permite-
lhe planear melhor as suas tarefas e
saberá sempre o estado exato de cada
pedido. Ao optar pelo software certo, poderá automatizar os processos
indiretos – o que significa que consegue acelerar a produção e aumentar
a sua flexibilidade.
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Se conseguir ajustar o tempo e os
esforços necessários para que os processos indiretos se adaptem a tamanhos de lote menores, descobrirá que
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As vantagens para si

Software

Preparado para o futuro
Quer já tenha feito grandes progressos a caminho da produção interligada em rede quer ainda
esteja a dar os primeiros passos nesse sentido, você sabe perfeitamente o que quer: ser capaz de
lidar com a concorrência e as exigências crescentes dos clientes, bem como com a complexidade
e diversidade dos produtos no âmbito do processamento de chapas.

Mais rápido

Mais rentabilidade

Mais transparência

O processo convencional de preparação
de orçamentos demora muito tempo.
O cliente envia o seu pedido de informação por e-mail, você faz os cálculos, o
cliente telefona-lhe a saber do estado
das coisas e, por fim, você envia-lhe o
seu orçamento. A interligação em rede
permite-lhe acelerar imenso este processo – e ganhar tempo para tarefas mais
importantes, utilizando a loja virtual da
TRUMPF.

Quer se trate da quinagem, da puncionagem ou do corte a laser, o processamento CAD e a programação das suas
máquinas TRUMPF podem ser realizados com um único software: o TruTops
Boost. Com funções automáticas integradas, a sua programação será mais
eficiente e mais rentável do que nunca.

Alcance maior transparência a nível da
produtividade das suas máquinas. Através da extensão digital das suas máquinas, terá sempre uma excelente visão
geral dos dados-chave mais importantes. Mas o melhor de tudo é que a extensão já vem integrada de série nas
novas máquinas TRUMPF.

Mais perto
dos clientes

Programação
mais rápida

TruConnect
A sua Smart Factory

O software aumenta a sua vantagem competitiva ao longo
de toda a cadeia de valor.

Encontre o caminho certo
com um copiloto ao seu lado
Verá que é bem mais fácil encontrar o caminho para a produção interligada em redes digitais se

Preparação do orçamento
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Planeamento/Programação

As vantagens para si

Produção

Software

tiver um copiloto experiente ao seu lado. Enquanto engenheiros mecânicos, há mais de 40 anos
que desenvolvemos software para o processamento de chapas, o que nos permite oferecer sempre

Software com

1 prestador
de serviço completo

competência
tecnológica
integrada

que oferece a combinação perfeita de máquinas,
software, automação e serviços

> 60 países

com suporte técnico no
mundo inteiro, garantindo
uma resposta rápida no
local

> 40 anos

de experiência no
desenvolvimento e na
otimização de software

> 100 programadores
de software
focados num único aspeto: o processamento
eficiente de chapas

Intralogística e configuração

de experiência em engenharia m
 ecânica
e investimentos seguros com o líder
de mercado

Conclusão do pedido
e expedição

95 anos

Automação

a combinação ideal de software e máquinas. Veja porque pode confiar em nós:
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A voz do cliente

De que precisam
atualmente as empresas
de processamento
de chapas metálicas?
Programador
“Daria muito jeito se eu pudesse progra
mar utilizando a mesma interface do utili
zador, seja no escritório seja na oficina.”

CEO
“Um componente permanece apenas
60 segundos na máquina de processa
mento a laser. Mas o meu tempo de
produção médio é de dez dias – temos
de acelerar as coisas!”

Planeador logístico
“Seria muito útil se eu pudesse saber
sempre onde estão as minhas peças. Ao
fim e ao cabo, os nossos clientes esperam
obter informações em tempo real.”

Software
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Preparação do orçamento

A voz do cliente

Planeamento/Programação

Software

“O planeamento padrão já não satisfaz as
minhas necessidades. Eu tenho de estar
apto a reagir com flexibilidade a aconteci
mentos imprevistos, como é o caso dos
p edidos urgentes, sem que isso implique
ter de refazer todo o meu planeamento.”

Chefe de produção
“Digitalizei praticamente todos os meus
processos. Mas ainda me faltam deter
minadas interfaces, o que significa que
me vejo forçado a recorrer à impressão
em papel.”

Automação
Intralogística e configuração

Planeador de produção

Conclusão do pedido
e expedição

“A preparação de um orçamento demora
uma eternidade, porque é muito com
plicada. Os meus clientes esperam que
eu lhes dê uma resposta imediata. Caso
contrário mudam para um dos meus
concorrentes.”

Produção

Vendedor
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Processos

Software

Transparência e velocidade
Está em curso uma revolução no fabrico industrial – as máquinas e os seus componentes
comunicam entre si através de sensores e códigos. O software das soluções de produção regista,
compila e analisa as informações e usa-as para otimizar os processos de produção. Clareza,
tempos de produção mais curtos e um fluxo contínuo do material e das informações na produção
são apenas algumas das muitas vantagens. Aproveite-as para aumentar a sua vantagem
competitiva ao longo de toda a cadeia de valor.

Planeamento do trabalho
Planeamento da produção
Cálculo e criação
da proposta

Programação

Gestão de

Pedido de informação
do cliente

Expedição e faturação

Corte

Quinagem

Intralogística e configuração
Conclusão do pedido e expedição

Fluxo de informações
Preparação do orçamento
O sistema calcula automaticamente os seus
orçamentos – economizando-lhe tempo, dinheiro
e trabalho.

Automação
A automação dos processos alivia a tarefa do
operador e elimina os tempos de espera.

Intralogística e configuração
O operador torna-se no gestor do processo
mantendo uma visão global e conseguindo gerir
o fluxo de material.

Planeamento e programação da produção
Os seus pedidos são coordenados, agrupados
e adicionados ao plano de produção das suas
máquinas na perfeição.

Conclusão do pedido e expedição
O seu sistema de produção em rede associa automaticamente as peças ao pedido certo. Também
poderá preparar os documentos de expedição e as
faturas com o premir de um botão.
Controlo de produção

Produção - cortar, quinar, soldar, marcar
As máquinas e os seus componentes comunicam
entre si através de sensores e códigos. As soluções
de software agrupam os dados da máquina para
análise e proporcionam transparência, para que
possa otimizar a sua produção.

Preparação do orçamento

Fluxo de material
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Planeamento/Programação

Processos

Produção

Software

pedidos
Compras

Intralogística e configuração

Automação

Gestão do depósito

Fluxo de material automatizado

Fluxo de informações
Marcação

Fluxo de material

Conclusão do pedido
e expedição

Soldadura
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Smart Factory

Software

Entre agora na sua
Smart Factory
Graças às aplicações para máquinas TRUMPF nunca foi tão fácil entrar no
mundo da Smart Factory. Tudo sem custos adicionais para si, pois elas já fazem
parte do âmbito de fornecimento padrão da sua nova máquina. Com as
aplicações para máquinas TRUMPF, verá com total transparência o rendimento
da sua máquina e os indicadores-chave de desempenho essenciais. Os dados
tornam-se ativos valiosos.

Aplicações para a sua rotina
diária
Tire partido das aplicações para
máquinas TRUMPF para analisar
os dados da sua máquina. Uma
aplicação web oferece-lhe um
acesso seguro em todos os dispositivos terminais. Quer você
seja um operador de máquina
quer seja o gestor de produção –
todos recebem as informações
de que precisam para poderem
trabalhar de forma ainda mais
eficiente.

“Qual é o atual estado da
minha máquina?”

“Quero produzir com maior
eficiência!”

Basta consultar a aplicação Live
Status que mostra o tempo de
execução restante, para que o
operador possa organizar o seu
dia de trabalho de forma eficiente. O operador é informado de
imediato se ocorrer qualquer paragem na máquina.

Com a aplicação Machine
 nalytics, você pode analisar
A
dados específicos da máquina,
proporcionando-lhe uma base
sólida para a tomada de medidas
apropriadas e determinar o
impacto e o sucesso que terão.

Live Status

Machine Analytics

Smart Factory

Automação

Produção

Planeamento/Programação

Visite-nos no
YouTube:
www.trumpf.info/
bv9c18
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Preparação do orçamento

Software

Punching Tool
Analytics

A aplicação Material Analytics
analisa o consumo atual de
matéria-prima. Isto facilita o pla
neamento e mostra ao utilizador
qual o material de que mais se
necessita e que, por esse motivo,
deveria ser armazenado por
p erto.

Material Analytics

“Que problemas com os pro
gramas poderemos evitar nos
ciclos de produção futuros?”
Graças à aplicação Program
Analytics, os programadores e
gestores de produção recebem
informações preciosas sobre os
programas de produção concluídos. Também poderão identificar
os programas estáveis, o que
lhes permite integrá-los no planeamento de determinados turnos.

Program Analytics

Intralogística e configuração

A aplicação Punching Tool
Analytics mostra o número
de golpes por tipo de ferramenta
e cria um ranking. Isso facilita a
encomenda de novas ferramentas
e a preparação das ferramentas
padrão corretas.

“De quanta matéria-prima
precisamos realmente?”

Conclusão do pedido
e expedição

“Qual a ferramenta que
usamos com maior frequência
para a puncionagem?”
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Produtos

Software

Prepare orçamentos
num ápice
Por mais pequeno que seja o tamanho do lote, o número de passos de trabalho a jusante e a
montante não se altera. Isso significa que mais pedidos requerem mais tempo e trabalho para
preparar o orçamento, gerir o pedido e comprar a matéria-prima. A interligação em redes digitais
permite-lhe acelerar facilmente estes processos administrativos e ganhar tempo para tarefas
mais importantes – tudo o que precisa é o software certo da TRUMPF.

Loja virtual

TruTops
Calculate

Módulo TruTops Fab
Customer

Preparação eficiente de orçamentos:
passam a ser os seus clientes a
poder efetuar os cálculos.

Para calcular tempos e custos com
fiabilidade.

Processe os pedidos dos clientes,
do princípio ao fim, com um único
software.

Poupe tempo na preparação de orçamentos oferecendo aos seus clientes a
possibilidade de, em qualquer altura,
eles próprios calcularem os orçamentos
online – é rápido, fiável e personalizável.
■■

■■

■■

Rápido
Você minimiza o seu tempo de resposta a pedidos de informação dos
clientes e estará sempre um passo à
frente dos seus concorrentes.
Fiável
O seu cálculo é baseado em valores
tecnológicos fiáveis da TRUMPF. O
sistema de gestão de utilizadores integrado permite que o seu cliente
defina quem está autorizado a executar os cálculos.
Personalizável
O software considera no cálculo os
seus requisitos e parâmetros pessoais.

Planeie os seus processos de forma simples e rápida: você pode calcular os
tempos e custos tanto para as peças individuais como para conjuntos completos
para o processo completo.

■■

Rápido
O programa calcula o tempo e os
custos para o seu processo de fabrico
completo.

■■

Abrangente
O TruTops Calculate integra todos
os fatores relevantes nos cálculos das
suas peças.

■■

Fiável
Os dados da tecnologia TRUMPF
integrados formam uma base sólida
para todos os cálculos.

■■

Simples
Faça os seus cálculos sem precisar
de desenhos de produção: analise
os esquemas, vetorize imagens rasterizadas e descreva contornos com
toda a facilidade.

Controle e gira os pedidos dos clientes
desde o orçamento até à guia de remessa e à fatura – tudo com o mesmo
software. Assim, nunca perderá de vista
nenhuma das transações.
■■

Interface de contabilidade
Crie lembretes e notas de crédito,
se necessário.

■■

Gerar relatórios
Você poderá gerar relatórios com
apenas alguns cliques, por exemplo,
para analisar quantos dos seus
orçamentos foram aceites.

■■

Modelos personalizados
Personalize como lhe convier os seus
modelos de impressão para orçamentos, documentos de expedição
e faturas.

■■

Excelente fiabilidade de entrega
A interação entre os módulos
TruTops Fab Storage, Quickjob ou
Purchase permite-lhe evitar problemas com prazos de entrega e
constrangimentos na produção.
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Preparação do orçamento

Produtos

CEO

“Mais pedidos significam mais tempo
e trabalho: os orçamentos têm de ser
preparados de forma rápida e correta
e os dados dos pedidos têm de ser
atualizados com cuidado.”

Módulo de cliente TruTops Fab
Resumo dos fornecimentos.

Conclusão do pedido
e expedição

Intralogística e configuração

A loja virtual permite que os clientes façam os seus próprios orçamentos – online e quando lhes der
mais jeito. O módulo TruTops Fab
Customer também simplifica bastante os seus processos de gestão
de pedidos, desde a preparação
do orçamento até à guia de remessa e fatura.

Automação

Produção

Planeamento/Programação

Software
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Produtos – Módulo TruTops Fab Quickjob

Software

Planeador de produção

“Preciso de aplicar os dados dos
pedidos dos meus clientes de forma
rápida e fiável.”

Use a importação automática de
dados para o módulo TruTops Fab
Quickjob. A interface PPC permite-
lhe introduzir os dados dos pedidos
de cada cliente sem cometer qualquer erro. O programa calcula os seus
pedidos e mostra-lhe num ápice toda a
capacidade de produção disponível.
Também pode obter uma visão geral de
todos os pedidos.
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Aproveite ao máximo a sua
capacidade de produção
O planeamento preciso é a chave para otimizar a taxa de utilização da sua máquina e assegurar
a rapidez de fornecimento aos clientes. O software de produção TruTops foi concebido para o
ajudar assumindo muitas tarefas por si.

Preparação do orçamento

Módulo TruTops Fab Quickjob – Produtos

Planeamento/Programação

Software

Módulo TruTops Fab Quickjob

Você poderá refazer o planeamento da sua capacidade de produção num piscar de olhos, por exemplo,
quando precisar de encaixar tarefas urgentes.

■■

A visão geral da capacidade de produção disponível aplica automaticamente as horas definidas na
sua programação.

■■

O módulo transfere os pacotes de produção diretamente para o plano de produção da máquina
e gere todas as tarefas de processamento.

Plano de produção
no módulo TruTops Fab
Quickjob.

Assim, poupa tempo enquanto aumenta a fiabilidade do processo.
Os tempos de processamento de peça e o consumo de material para
cada tarefa de produção são enviados automaticamente, podendo
planear os pedidos com toda a paz de espírito.

Automação

■■

Intralogística e configuração

O módulo TruTops Fab Quickjob importa os pedidos dos seus clientes e planeia a utilização das suas
máquinas de forma adaptada às suas estações de trabalho, capacidade e horários de turnos.

Conclusão do pedido
e expedição

■■

Produção

Gira as suas tarefas de produção e as suas tarefas de processamento com máxima transparência
e elimine o papel impresso.

16

Produtos – TruTops Boost

Software

Programador

“A programação é cada vez mais
complexa e elaborada – e a pressão
de tempo também aumenta.”
Com TruTops Boost, poderá desenrolar peças 3D complexas e
desmontar conjuntos em peças individuais. Isto permite-lhe
criar programas de desenrolamento e programas de quinagem numa única fase de processamento. Também poderá
usar estas informações para programar soluções de corte
para puncionadoras. Resultado: poupa tempo e evita erros.
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Meta o turbo
Como controlar um elevado número de tarefas, cada vez mais complexas,
envolvendo lotes pequenos, programando mais depressa e evitando os erros?
Se pretender reduzir os seus custos de material, não terá apenas de dispor as
suas peças na chapa de forma ideal, também vai precisar de um planeamento
antecipatório para o seu armazém. O TruTops Boost suporta processos auto
matizados que podem ser usados com qualquer uma das tecnologias – e que

Com o botão Boost, poderá passar da geometria para o
programa NC mais depressa do que nunca. Acelere a performance comum clique usando o software dedicado para
modelos 3D e 2D e, programação de máquinas laser, puncionadoras e quinadoras.

Organização otimizada
Poderá concentrar-se nos pedidos-
chave e acompanhar o respetivo
estado de processamento em qualquer altura.

■■

Poupar material
Use a sua matéria-prima de forma
mais eficiente recorrendo ao centro
global de partilha de pedidos e aos
algoritmos de disposição de peças.

■■

Pronto para a Indústria 4.0
Identifique as suas peças automaticamente por meio de valores dinâmicos para rastrear as suas peças
e gerir a sua produção.

■■

Continue a crescer
E xpanda facilmente o TruTops Boost
e faça dele um sistema de produção
completo usando opções adicionais.

■■

Simplificar as montagens
Importe e desmonte os conjuntos
3D com a função Boost automática.

Poupe tempo e cliques
O software intuitivo que aumenta consideravelmente a sua
produtividade. Poderá optar por programar de forma auto
mática ou interativa. Poderá acompanhar o estado da programação do pedido a qualquer altura, independentemente da
tecnologia que esteja a ser usada. Os pedidos e ocupações do
quadro de chapa identificados como prontos podem agora
ser arquivados ou eliminados manual ou automaticamente no
TruTops Boost.
Interligue os seus fluxos de trabalho de processamento
de chapas
O TruTops Boost interliga os seus processos de forma inteligente, desde o pedido até à produção. O programa é capaz de
detetar dependências entre a criação da geometria, a quinagem e o corte, otimizando a sua interação com a máquina. Se
a sequência de processamento for alterada, os passos de trabalho a montante e a jusante são ajustados automaticamente
de forma correspondente, assegurando processos otimizados
e fluxos de trabalho fiáveis.

Intralogística e configuração

■■

Conclusão do pedido
e expedição

TruTops Boost

Automação

Produção

vão revolucionar e acelerar os seus processos.

Preparação do orçamento

TruTops Boost – Produtos

Planeamento/Programação

Software
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Produtos – TruTops Boost

Software

Programação à sua medida
Com o TruTops Boost, poderá trabalhar de forma completamente automática, na HomeZone,
ou então aplicar toda a sua experiência nos módulos TecZones, como parte integrante da
programação interativa. Irá usufruir da extrema flexibilidade, pois poderá escolher entre a pro
gramação automática ou interativa para cada projeto.

HomeZone ou TecZone
Quer opte pela operação automática quer pela interativa, ambos os níveis de operação tornam o processamento de pedidos
muito mais claro, fácil e rápido do que nunca. Graças aos elementos de comando e modos de funcionamento intuitivos
executados em paralelo, a modelagem 3D e a programação tornam-se mais simples.

HomeZone
TecZone

Importação

Pedido

Importar peças
2D/3D

Passe mais depressa da geometria
para o programa NC, graças
a um grande número de funções
automáticas.

Poupará tempo e muitos cliques.

■■

O software é intuitivo e rápido.

■■

Graças aos fluxos de trabalho baseados em
tarefas, poderá aceder ao programa NC mais
depressa do que nunca.

As dependências entre o programa de
quinagem e o de corte são identificados

■■

Poderá decidir se prefere programar de forma
automática ou interativa.

■■

Poderá acompanhar sempre o estado atual do
pedido, independentemente da tecnologia que
estiver a ser usada.

■■

Os pedidos e ocupações do quadro identificados como prontos podem ser arquivados ou
eliminados manual ou automaticamente.

Produção

■■
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Preparação do orçamento

TruTops Boost – Produtos

Planeamento/Programação

Software

Programação interativa como na
máquina

Criação de programas

Transmissão

NC

Transmissão

Processamento
idêntico
Processamento
dos dados
CAD em paralelo

Design
Corte

Criação de programas

Intralogística e configuração

Automação

NC

Ajustes manuais, por ex.,
embutimentos e ferramentas
Conclusão do pedido
e expedição

Quinagem

20

Aktuelles Seitenthema

HomeZone
■■

Centralizado: HomeZone é o seu nível de gestão
centralizada. Poderá manter o controlo sobre todas as
transações e pedidos, em qualquer altura e mesmo
trabalhando numa equipa.

■■

Independente: quer trabalhe com 2D quer com 3D –
poderá usar diretamente e com facilidade os formatos de
dados específicos dos clientes. Também são possíveis
as importações em massa e as importações de conjuntos.
Poderá, assim, trabalhar sem se preocupar com o formato
dos ficheiros.

■■

Baseado nos pedidos: todos os passos de um pedido
são claramente identificáveis por meio de um estado,
desde o modelo 3D e o desenrolamento, o programa de
quinagem e a intercalação, até ao programa de corte
ou puncionagem.

Software

TecZone
■■

Qualidade das peças: graças ao sistema de CAD em 3D,
poderá criar até mesmo peças de chapa mais complexas
em conformidade com os requisitos de produção. A competência tecnológica da TRUMPF já vem incorporada no
modelo. O sistema interliga as suas tecnologias de forma
inteligente e tem em consideração as interdependências
existentes entre Modelo, Quinagem e Corte, o que melhora
a fiabilidade do processo e a qualidade da peça.

■■

Corte TecZone (Laser, Puncionagem, Intercalação):
a área de trabalho para a tecnologia de puncionagem e
laser é combinada numa única janela. Resultado: otimização fácil das tarefas de intercalação. A sua vantagem é a
redução do número de cliques necessários e uma melhor
visão geral.

■■

TecZone Bend: tire partido da operação intuitiva na área
de trabalho da tecnologia de quinagem e troque de ferramentas ou mude o processo de quinagem com facilidade
para um programa de quinagem gerado automaticamente.

Crescer com o
TruTops Boost
Selecionando opções adequadas, poderá transformar o TruTops Boost num sistema de produção
completo. A gestão partilhada de dados de pedidos, peças e material, que o TruTops Boost e o
módulo TruTops Fab Quickjob oferecem, é a base para tudo isto.
Expanda o seu sistema TruTops Boost de forma seletiva
■■

A função de gestão de chapas (restantes) armazenadas
permite-lhe manter sempre o controlo sobre a quantidade
de chapas armazenadas.

■■

A função de separação de peças permite-lhe separar as
peças na máquina laser com maior rapidez.

Aproveite mais o potencial do
seu sistema e continue a crescer.

■■

Se selecionar níveis de configuração como o TruStore
Compact Store e o módulo TruTops Fab Storage, conseguirá transformar o seu sistema de programação num sistema de gestão de produção completo, que abrange todos os passos, desde a preparação do orçamento e a
gestão da produção, até à gestão do material armazenado
e o fornecimento.
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A combinação do TruTops Boost com
a TecZone Bend permite-lhe calcular
programas de quinagem num ápice.

Preparação do orçamento
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Comece facilmente a gerir a sua pro
dução usando a gestão conjunta dos
dados dos seus pedidos, peças e material do TruTops Boost e do módulo
TruTops Fab Quickjob.

Conclusão do pedido
e expedição

Intralogística e configuração

O TecZone Cut otimiza as suas tarefas
de caixa, por exemplo, com apenas
poucos cliques do rato.
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Produtos

Software

Quinagem mais fácil
e rápida do que nunca
Qual o software de quinagem perfeito para si? Quer precise de combinar tecnologias diferentes,
tais como o corte, a puncionagem e a quinagem, quer seja um perito em quinagem de painéis
ou com matriz, o portfólio de software da TRUMPF tem sempre a solução certa para programar
as suas máquinas de quinagem de forma fácil, flexível e clara – seja online seja offline.

Programar no escritório
TruTops Boost
Integração flexível
Graças à solução integrada composta pelo TruTops Boost
e a TecZone Bend, poderá criar programas de desenrolamento
e programas de quinagem numa única fase de processamento.
Também poderá usar estas informações para programar
soluções de corte para puncionadoras ou máquinas de puncionagem a laser. Como resultado, poderá usufruir da máxima
flexibilidade no planeamento da sua produção.

Ajustes automáticos
Mudanças de peça que ocorram durante a programação em
função da troca de ferramentas, por exemplo, são aplicadas
para o modelo e também ficam automaticamente disponíveis
para a solução de corte. Isto significa que se poderá dedicar
descansadamente à sua produção.

Se tiver um contrato de
manutenção TruTops Boost,
receberá as atualizações
mais recentes do software sob
a forma de um service pack.

TruTops Bend
para a quinagem automatizada
O TruTops Bend suporta os seus processos aplicando toda a
competência da TRUMPF em matéria de quinagem. O software
permite-lhe criar intuitivamente programas de quinagem para
células de quinagem automatizadas. Um destaque particularmente prático é o facto de o TruTops Bend não só lhe permitir
programar na máquina, como também o deixa programar
offline – isto é, numa estação de trabalho, em paralelo à produção. Isto reduz consideravelmente o tempo não produtivo,
enquanto aumenta a disponibilidade da sua máquina.

Configuração rápida
Os planos de preparação criados com o TecZone Bend podem
ser usados para muitos programas diferentes. A priorização
de ferramentas reduz o dispêndio de trabalho e aumenta o
tempo de operação produtivo da sua máquina.

Se necessitar de programar células
de quinagem automatizadas,
então não procure mais: use o
TruTops Bend.

Pode encontrar mais informações aqui:
www.trumpf.info/3uwcdz
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TecZone Bend

TecZone Fold

O sistema de programação TecZone Bend é a solução individual
ideal para quinadoras TRUMPF. O software gera automaticamente propostas de programação, incluindo programas NC, a
partir de dados 2D e 3D. É ideal para a programação intuitiva
das TruBend séries 5000 e 7000 na oficina.

O nosso sistema de programação de fácil utilização já está
integrado na máquina básica. O TecZone Fold cria automaticamente, num abrir e fechar de olhos, programas de quinagem,
bem como simulações 3D, incluindo a monitorização de
colisões. Isto torna a TruBend Center 5030 e a TruBend Center
7030 muito eficientes em termos de custos, mesmo no caso
de lotes pequenos e produtos personalizados.

É especialista na quinagem
de chapas? Então tire partido
da solução individual ou da
integração no TruTops Boost,
tanto para o escritório como
para a oficina.

As quinadoras de painéis
usam o TecZone Fold como
solução individual.

Pode encontrar mais informações aqui:
www.youtube.com/watch?v=jJdZdMSejEI

Conclusão do pedido
e expedição

Intralogística e configuração

Programar à velocidade da luz
O TecZone Bend calcula programas automaticamente e num
instante, mesmo quando se trata de múltiplas peças. Com o
apoio de uma interface gráfica do utilizador e da monitorização de colisões, isto significa que você poderá executar
os passos de trabalho mais complexos imaginários de forma
segura, rápida e exata na máquina.

Automação

Produção

Programar na oficina
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Produtos – TruTops Tube

Software

O mestre do mundo
dos tubos
O sistema de programação TruTops Tube permite-lhe criar modelos inovadores
de tubos e perfis. Devido à função de construção de tubos 3D integrada, até
mesmo principiantes conseguem dominar componentes complexos com múltiplos
tubos ou perfis. Casos padrão, como intersecções, já estão guardados e as
funções automáticas ajudam-no a processar cantos, por exemplo.

TruTops Tube
Importação de dados
Na interface de tubos 3D, você pode importar dados 3D em
todos os formatos mais comuns. A sua vantagem reside no
facto de o programa detetar perfis de tubo e poder preparar
automaticamente os dados em conformidade com os requisitos
da produção.
Ajudas de posicionamento
O TruTops Tube permite-lhe configurar ajudas de posicionamento com poucos cliques do rato. Elas são usadas para
simplificar o trabalho a jusante, como seja a montagem ou
a soldadura, e ajudar a reduzir os desperdícios.
Ligações por dobra
Ligações de canto feitas a partir de dois tubos? Seria bem mais
fácil e rápido simplesmente dobrar um tubo. Isto também
aumentará a produtividade da sua equipa de montagem.

■■

Construções complexas
A construção de tubos 3D integrada
permite-lhe criar modelos de tubos
feitos a partir de múltiplos tubos.

■■

Flexibilidade de importação
Aplique os seus dados CAD existentes em todos os formatos de ficheiro
mais comuns.

■■

Programação rápida
Funções automáticas ajudam-no a
lidar com tarefas desafiadoras, como
o processamento de cantos.

■■

Competência integrada
Toda a competência tecnológica da
TRUMPF foi integrada no software.

Intralogística e configuração
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Produção
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TruTops Tube – Produtos

Pode encontrar mais informações aqui:
www.trumpf.info/5htxgl
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Conclusão do pedido
e expedição
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Produtos – TruTops Cell

Software

Controle a terceira
dimensão da programação
Quer se trate de cortar, soldar quer de usar a soldadura por deposição a laser, com o TruTops Cell
poderá aproveitar todo o potencial das suas máquinas 3D e dos seus robôs.

TruTops Cell
Programe com facilidade geometrias 3D complexas com as tabelas de tecnologia e os conjuntos de regras integrados no
TruTops Cell para todos os tipos de processamento. O sistema de programação offline é uma verdadeira solução universal para
o seu trabalho quotidiano, uma vez que suporta todos os formatos de ficheiro mais comuns e incorpora toda a competência
tecnológica da TRUMPF.

■■

Poupe tempo com a programação offline
Enquanto a máquina está a produzir peças, você poderá
criar programas em paralelo à produção.

■■

Simplifique o seu trabalho com uma solução universal
Crie e otimize rapidamente programas para todos os seus
robôs e máquinas 3D.

■■

Use as simulações para evitar falhas
Poderá executar verificações de colisão e otimizar as
trajetórias diretamente no sistema de programação.

■■

Importações simplificadas
O TruTops Cell suporta todos os formatos de ficheiro mais
comuns, o que reduz o tempo e o trabalho necessários
para a conversão.

■■

Tire partido da competência tecnológica
Selecione simplesmente a configuração tecnológica
adequada e tire proveito da competência integrada.

Processamento 3D
complexo simplificado.

Intralogística e configuração
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TruTops Cell – Produtos
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Conclusão do pedido
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Produtos – TruTops Weld

Software

A forma mais inteligente
de soldar
Um GPS no seu carro ajuda-o a chegar em segurança ao seu destino. Não seria também bom
ter um sistema de navegação ao soldar a laser? O sistema de programação TruTops Weld satisfaz
este desejo. Você pode programar offline, no seu computador, e continuar a produzir na sua
máquina ao mesmo tempo. Adapte o programa à máquina usando simplesmente a função
TeachLine ou aplicando a aprendizagem posterior para a posição atual do componente.

TruTops Weld.

As suas vantagens:
Apenas quatro passos do modelo CAD para o programa de soldadura.

1. O que pretende soldar?
Carregue o seu componente para o TruTops Weld e
marque as costuras que pretende soldar. O software
é fácil de utilizar e está recheado de conhecimentos
técnicos da TRUMPF, por exemplo, parâmetros de soldadura e ângulos de ataque. Basta selecionar os valores
necessários e o programa é criado automaticamente –
offline no computador, o que reduz o seu tempo não
produtivo.

Você programa com maior
rapidez e reduz o seu tempo
não produtivo.

2. Como pretende soldar?
Selecione os parâmetros de soldadura adequados
para o seu material e o resultado que pretende
para a soldadura por condução de calor, a soldadura
profunda ou a FusionLine. A programação é efetu
ada no computador no escritório e a operação é
executada na máquina – o responsável por isto pode
ser uma só pessoa ou uma equipa de operadores e
programadores.

Destaque o seu pessoal
de forma direcionada.
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3. Onde pretende soldar?
Posicione o componente virtualmente no posicionador de componentes pretendido. Graças ao
TruTops Weld, poderá detetar com rapidez potenciais colisões e adaptar o programa. O software
faz sugestões e torna mais fácil a verificação da
acessibilidade para componentes complexos.

Simplifique as tarefas que
consomem mais tempo.

4. Alcançar o resultado desejado com rapidez
Carregue o programa que criou offline para a sua
TruLaser Weld 5000 já calibrada com precisão.
A TeachLine deteta a posição atual do seu componente e adapta o programa automaticamente. Isto
reduz substancialmente os encargos com a aprendizagem posterior. Como alternativa, também poderá
efetuar a aprendizagem posterior do programa da
forma convencional.

Você poderá mesmo produzir
pequenas quantidades de
forma rentável.

Automação
Intralogística e configuração

Com TruTops Weld, o mundo
parece logo outro. O software
está recheado de parâmetros
de soldadura e cria o seu programa quase automaticamente
e mesmo offline, no computador no escritório. Você poderá depois
ajustá-lo facilmente na máquina, usando
funções como a TeachLine, ou por meio
da aprendizagem posterior.

Conclusão do pedido
e expedição

“Programar demora muito tempo
e ocupa-me a máquina.”

Produção

Programador
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Produtos – Módulo TruTops Fab Quickjob

Software

Mantenha-se informado
O desafio de ter de produzir séries cada vez mais pequenas com a máxima flexibilidade pode
frequentemente resultar num ritmo de trabalho muito acelerado e em grande pressão de tempo.
Isto também aumenta o risco de cometer erros. Utilizando a interligação em redes digitais, você
poderá tomar medidas para resolver o problema tornando a sua gestão de tarefas transparente.
O módulo TruTops Fab Quickjob permite-lhe controlar a sua produção e gerir todas as suas tarefas
de produção. As suas máquinas seguem o plano de produção automaticamente e reportam com
frequência o estado do pedido. Resultado: evitará erros e estará sempre bem informado.

Controlar as tarefas de produção
Crie tarefas de produção automaticamente a partir do sistema ERP/CPP ou de um ficheiro Excel.
Uma verificação da plausibilidade assegura que os pedidos estão completos.
Crie tarefas de intercalação e programas NC
Sistemas de programação como o TruTops Boost permitem-lhe criar automaticamente tarefas de caixa
e programas NC, utilizando tarefas de produção existentes.
Mantenha o controlo das estações de trabalho e das máquinas
Poderá ver o estado de funcionamento das suas estações de trabalho e máquinas na visão geral
da produção em qualquer momento – mediante pedido, o sistema também o informará por e-mail
ou mensagem de texto sobre eventuais problemas.
Separar as peças de forma gráfica
Uma função muito útil para máquinas laser 2D é a marcação de peças da mesma tarefa de produção
com a mesma cor na visão geral, através do módulo TruTops Fab Quickjob – isto evita erros e facilita
a classificação.

Separação de peças no módulo TruTops Fab Quickjob.

Um ponto de entrada
simples no controlo
da produção.
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Assuma o comando: combinando os módulos TruTops Fab
Quickjob e Production, poderá
integrar todas as fases de processamento na sua produção,
desde a programação, corte a laser, quinagem, soldadura ou montagem até à garantia da qualidade. Poderá controlar todo
o seu processo de produção, evitar paragens e eliminar potenciais fontes de erro.

Conclusão do pedido
e expedição

“Os clientes esperam que eu lhes
possa dizer, em qualquer altura, como
está o respetivo pedido e se irei
conseguir fornecer a tempo e horas
a qualidade impecável exigida.”

Automação

Chefe de produção
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Produtos – Módulo TruTops Fab Production

Software

Integre todos os
processos de fabrico
Não seria fantástico se soubesse sempre o estado preciso em que se encontram as suas tarefas
de produção? O módulo TruTops Fab Production permite-lhe controlar todos os processos de
fabrico, como a montagem, a pintura ou a produção externa. Não importa se está a utilizar estações de trabalho manuais ou automáticas – poderá gerir a sequência das tarefas e os planos de
trabalho para cada peça ou conjunto. Os módulos TruTops Fab Production e Quickjob interagem
para este fim.
Produzir em níveis múltiplos
Produza peças ou conjuntos utilizando qualquer número de níveis de produção e estações de trabalho,
por exemplo, programação, corte, quinagem, soldadura, montagem e embalamento.
Criar planos de trabalho
Você poderá compilar os seus planos de trabalho a partir de diversas operações. Também poderá gerir
e monitorizar com facilidade produções externas para operações individuais.
Combine conjuntos
Você pode combinar peças que pertençam umas às outras para formar um conjunto. A tarefa de produção
correspondente fornece uma visão geral do estado de produção das peças individuais.
Não perca nada de vista
O programa mostra-lhe o estado e as fases de processamento ainda por percorrer de cada peça pertencente a um conjunto. Isto permite-lhe gerir cada fase de processamento no seu sistema de produção.

Processar peças na íntegra.

■■

Os dados são transmitidos
automaticamente, o que poupa
tempo.

■■

Obtenha uma transparência
permanente do estado das tarefas.

■■


Intercale
as peças de forma
perfeita sem deixar de ter em
conta os critérios variáveis.

■■

 eceba um feedback automático
R
de tarefas individuais.

■■

Tire partido da transparência a nível
de custos recebendo feedback sobre
o consumo de matéria-prima e o
tempo de processamento.

■■

Elimine os tempos de pesquisa
para aumentar o nível de eficiência
e poupar tempo e dinheiro.
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Os módulos TruTops Fab
Quickjob e Production interagem estreitamente, o que lhe
permite ver quais são exatamente as fases de processamento
que ainda faltam. Você recebe feedback
automático de tarefas individuais, inclusive
de fornecedores externos, o que normalmente reduz o número de consultas de
seguimento necessárias.

Conclusão do pedido
e expedição

“Nós subcontratamos a fabricantes
externos determinados passos de
t rabalho. É um verdadeiro desafio
coordená-los da melhor forma.”

Intralogística e configuração

Automação

Subchefe de produção
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Produtos

Software

Monitorize a sua produção
A interligação em redes digitais pode transformar a sua produção numa Smart Factory. Você
pode interligar todas as áreas de produção utilizando uma série de interfaces. Os componentes
individuais trocam informações de forma inteligente e cooperam como uma equipa. Você tira
partido de um elevado nível de transparência, o que lhe permitirá otimizar os processos e a produtividade das suas máquinas. Em termos concretos, isto significa que poderá evitar erros,
produzir com maior rapidez e com maior rentabilidade.

TruTops Monitor

Guia de Condições

Aplicação Live Status

Você pode registar e analisar automaticamente o estado das suas máquinas,
incluindo as paragens, mensagens de
erro, causas de falha, interrupções e
períodos de manutenção. Isto é possível
24 h ao dia e para todos os postos de
trabalho no seu sistema de produção.
Desta forma, poderá responder com
rapidez, se necessário, através de um
acesso remoto, e minimizar os tempos
de paragem.

Com a função Guia de Condições, fica
a saber qual o estado da sua máquina
num só olhar. Um sistema de semáforo
indica-lhe qual o estado de elementos
importantes que afetam a capacidade
de corte da sua máquina. Se necessário,
a função também poderá fornecer recomendações sobre a forma de proceder.
Assim, poderá planear as tarefas de
manutenção de forma mais eficiente.

Aproveite as extensões digitais da sua
máquina com a aplicação Live Status,
que lhe oferece uma visão geral das suas
máquinas e programas. Se ocorrer uma
paragem, você será notificado e poderá
responder mais depressa. A aplicação
também lhe mostra o tempo de execução restante, permitindo aos operadores
organizarem-se melhor.

Quanto mais souber, melhores
decisões poderá tomar.

Visão geral da produção no TruTops Monitor.

A aplicação Live Status.
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“Muitas vezes perdemos tempo
precioso à procura da causa de uma
falha. Seria espetacular ter um
software que me soubesse dizer qual
foi precisamente o problema.”

TruTops Monitor informa-o imediatamente sobre uma paragem,
mensagens de erro e outras causas de uma falha, enviando-lhe
uma notificação. Desta forma,
poderá responder com rapidez e
evitar tempos de paragem.

Conclusão do pedido
e expedição

Operador

Intralogística e configuração
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Produtos

Software

Chefe de produção

“Enquanto a produção estiver
a decorrer, o meu trabalho nunca
a caba verdadeiramente. Seria
mesmo bom poder fazer a minha
ronda de inspeção virtualmente.”

Com a aplicação TruTops Fab,
você poderá manter a sua produção sob controlo, estando você
onde estiver e a que horas quiser.
Ela transforma o seu smartphone
num centro de informação móvel.
Só quando você souber que tudo
está a correr de acordo com o
plano é que realmente poderá
“desligar”.

as máquinas e manter o controlo sobre a produção enquanto está de viagem, o
que lhe poupa tempo e lhe dá maior independência. A TRUMPF fornece soluções
pragmáticas para tornar isto realidade.

Aplicação
MobileControl

Aplicação
TruTops Fab

Aplicação Program
Analytics

Nunca mais vai ser necessário estar
fisicamente presente junto da máquina
para poder operá-la. A aplicação transmite a interface do painel de comando
padrão para o ecrã tátil no seu tablet.
Você pode monitorizar e controlar várias
máquinas e sistemas ao mesmo tempo
com uma única aplicação. Não é necessário integrá-la na rede da sua empresa
e a transmissão de dados é segura.

O controlo móvel da produção permite-
lhe poupar tempo e manter uma visão
geral da sua produção a qualquer hora.
A aplicação transmite os estados da
máquina e as mensagens de erro em
tempo real para os seus dispositivos iOS.
Em combinação com os módulos TruTops
Fab Quickjob, Storage e Production,
também poderá ver o estado das suas
tarefas de produção e do seu stock e
obter feedback sobre qualquer passo de
trabalho.

Aproveite as extensões digitais da sua
máquina com a aplicação Program
Analytics, que lhe fornece informações
preciosas sobre programas de produção
concluídos. Mostra o número de ciclos,
o tempo de execução médio e o estado.
Também poderá identificar os programas
mais estáveis e planear a sua utilização
para turnos sem operador.

Obtenha uma visão geral
total – em qualquer altura
e em qualquer lugar.

A aplicação Program Analytics permite-lhe usar os seus dados
24 h por dia, onde quer que esteja.

Preparação do orçamento
Planeamento/Programação

O trabalho em redes digitais dá-lhe uma liberdade muito grande: poderá operar

Produção

A facilidade do
trabalho móvel

Automação
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Produtos – Módulo TruTops Fab Storage

Software

Mantenha a
sua produção em
andamento
Os pontos fracos no fluxo de material frequentemente desaceleram o pro
cessamento das tarefas. Com um elevado nível de transparência, você poderá
responder com rapidez a erros e otimizar a sua logística de material.

Planeador

“Quando preciso de escolher pedidos,
muitas vezes tenho de procurar pri
meiro o material de que vou necessitar.
Os registos manuais também me
atrasam, porque consomem muito
tempo e são complicados.”

A função de pesquisa intuitiva no
módulo TruTops Fab Storage e as listas de seleção automáticas facilitam
muito a seleção de pedidos. Utilizando o cliente web móvel, poderá
reservar e voltar a reservar com facilidade locais de armazenamento.

Preparação do orçamento
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Automação
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Quer pretenda saber apenas qual é a
quantidade de chapas armazenadas
e chapas restantes, gerir o seu armazém manualmente quer esteja a utilizar um sistema de armazenamento
automático de grande escala, o módulo TruTops Fab Storage trata de todos
os passos de gestão de armazém por
si. Também é possível combinar vários armazéns. O software modular
pode ser expandido para o adaptar
aos seus requisitos crescentes.

Produção

O software certo para
qualquer armazém

Conclusão do pedido
e expedição

Software
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Produtos – Módulo TruTops Fab Storage

Software

Administre a inteligência
do seu armazém
Quer se trate da gestão do armazém para as suas chapas e chapas restantes, de um armazém
manual, quer de um sistema de armazenamento automático de grande escala, poderá gerir
e monitorizar o seu fluxo de material e controlar o seu stock com grande facilidade. O módulo
TruTops Fab Storage dá-lhe tudo aquilo de que necessita sob a forma de software.

O módulo TruTops Fab Storage na prática
Pode ligar as suas máquinas e os sistemas de armazenamento de forma fácil ao módulo de software. Bastam alguns cliques
com o rato para obter os dados principais do material, entradas e saídas de armazém e as as atuais quantidades de material
armazenado. O módulo Storage também monitoriza o limite mínimo de material armazenado. Listas de stock e relatórios
padrão permitem-lhe otimizar os seus movimentos de material armazenado.

■■

Aceda ao seu stock com o TruTops Boost
O módulo TruTops Fab Storage identifica os seus requisitos a nível de material que já foram tidos em consideração durante a programação com o TruTops Boost.

■■

Gerir chapas restantes de forma eficiente
Faça a gestão das suas chapas restantes e use-as para
novos programas, para poupar recursos.

■■

A sua gestão do armazém cresce consigo
Quer se trate da gestão das chapas armazenadas e chapas
restantes, da gestão manual do armazém, quer de armazéns
automáticos de grande escala, apenas necessitará de um
software para manter o controlo total a longo prazo.

■■

Tracking fiável de lotes
O software aplica automaticamente o lote do seu material,
permitindo-lhe responder diretamente em caso de erro.

■■

Registe locais e armazene materiais enquanto estiver
de viagem
Com o cliente web, os armazenistas também poderão
usar o módulo TruTops Fab Storage enquanto estiverem
de viagem. Isto reduz a necessidade de se deslocar ao
terminal de processamento e evita erros através da simples digitalização do material.

■■

Gestão de armazém para tubos
Melhorámos a gestão dos dados principais e do material
individual dos seus tubos no módulo TruTops Fab Storage.
Como resultado, você também poderá agora ligar automaticamente máquinas TruLaser Tube ao seu armazém.

Vamos começar.
Melhorando gradualmente.

Intralogística e configuração

Automação

Produção

Planeamento/Programação

Módulo TruTops Fab Storage – Produtos
Preparação do orçamento
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Conclusão do pedido
e expedição

Software
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Produtos – Track&Trace

Software

Deixe de andar à procura
Quanto tempo perdem os seus empregados à procura de tarefas e itens na oficina? Diga adeus
aos dispendiosos tempos de pesquisa com o Track&Trace, o sistema inteligente de localização
indoor para a sua produção. Não se deve esquecer que muitos clientes querem saber o estado
das suas encomendas a qualquer hora – tal como estão habituados das compras online

Como o Track&Trace funciona
O Track&Trace é uma solução de localização indoor baseada
na tecnologia de banda ultralarga (UWB). O sistema determina
a posição dos marcadores de forma tridimensional, através de
satélites no recinto, via rádio. O software incluído disponibiliza
a informação imediatamente ao operador. Os marcadores
podem ser adicionados a pilhas de peças ou fixados a transportadores de carga ou empilhador de garfos. Isto permite-lhe
acompanhar pedidos urgentes em tempo real, por exemplo.

starter kit Track&Trace
Comece agora da forma mais fácil com o starter kit do
Track&Trace, que contém 12 satélites, 50 marcadores inclusive
carregador e conjunto de montagem, bem como um
computador industrial pré-instalado. Se tiver um pavilhão
maior, basta muito simplesmente expandir o starter kit.

Plug & play
É tão fácil de instalar como de operar.
O âmbito de fornecimento inclui tudo:
depois de instalar o sistema elétrico
e o conjunto, poderá começar de imediato.

■■

Visualização intuitiva
O resultado de pesquisa pode ser
visualizado de forma conveniente num
PC ou dispositivo móvel.

■■

Ideal para a indústria quotidiana
A tecnologia de banda ultralarga torna
esta solução extremamente precisa,
rápida e resistente.

Com Track&Trace, nunca mais ficará
algo no lugar errado na oficina.

Pode encontrar mais informações aqui:
www.trumpf.info/5htxgl

Preparação do orçamento
Conclusão do pedido
e expedição

Intralogística e configuração

Automação

■■
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Planeamento/Programação

Track&Trace – Produtos

Produção

Software
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Produtos

Software

Simplifique a sua
administração de compras
e clientes
Lidar com um grande número de tarefas envolvendo lotes pequenos representam um verdadeiro
desafio em termos de compras e gestão. Tire partido do suporte feito à sua medida usando o
módulo TruTops Fab Purchase, que simplifica a sua administração de materiais e os processos de
compra. No módulo TruTops Fab Customer, poderá processar as encomendas dos seus clientes
desde o orçamento até à fatura.

Gestor de compras

“O número crescente de
e ncomendas pequenas
está a complicar os nossos
processos de compra.”
Com o módulo de software
Purchase, poderá controlar
os seus processos de compra com facilidade e con
sistência. Você pode enviar consultas
aos fornecedores, ativar pedidos e gerir
faturas, pagamentos e notas de crédito.
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Módulo TruTops Fab Purchase
Encomender automaticamente
■■

Quando a quantidade de material
armazenado no armazém baixa, o
programa cria automaticamente
propostas de pedidos de compra,
se assim pretender.

Otimizar os processo de compra
■■

 ocê pode criar e gerir pedidos de
V
compra no sistema – isto cria transparência e poupa tempo durante o
ato de compra.

■■

 estão das suas consultas, pedidos,
G
faturas de compra e as respetivas
saídas de pagamento associadas.
Esta tarefa está dentro do prazo ou
já está atrasada? O módulo Purchase
mostra-lhe o estado atual de cada
pedido de compra.

Gestão de fornecedores
■■

A função de gestão de fornecedores integrada mostra-lhe quais os
fornecedores capazes de cumprir
os seus requisitos.

■■

Para otimizar os seus processos de
compra, pode analisar o seu histórico
de encomendas e todas as encomendas efetuadas em determinados
períodos de tempo.

■■

Poderá criar diretamente fornecimentos para encomendas concluídas.

■■

■■

 ma visão geral mostra-lhe quais
U
as peças que já foram fabricadas
e entregues.

Lance entradas de pagamentos relativamente às respetivas faturas,
dê descontos ou ative um lembrete
automático.

■■

Mantenha o controlo sobre atos
pendentes.

P oderá obter os documentos de
expedição num instante.

■■

Transfira registos de lançamentos
para um sistema de contabilidade
externo através de uma interface de
contabilidade financeira.

Gestão de dados de clientes

■■

Gestão dos dados de clientes, dos
estados de fornecimento, dos dados
de expedição, das condições de
pagamento e de lembretes.

Todas as consultas estão dispostas claramente
no módulo TruTops Fab Purchase.

Simplificação
das compras e da
administração.

Conclusão do pedido
e expedição

Intralogística e configuração

■■

Emitir faturas e monitorizar
pagamentos

Automação

Preparar orçamentos,
processar encomendas de clientes

Produção

Módulo TruTops Fab Customer

Preparação do orçamento

Produtos

Planeamento/Programação

Software
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Implementação

Software

O seu caminho para
uma solução de sucesso
Como tirar partido de uma solução de software apropriada sem atrasos? Para implementar a solução, necessita de um procedimento bem ensaiado, que nós iremos elaborar de forma adaptada
aos seus requisitos específicos. Inclui-se aqui desde a seleção de módulos apropriados para as fases
de formação, instalação e teste até à sua implementação bem-sucedida. Assessores experientes
da TRUMPF estarão sempre ao seu dispor para assegurar que o software se torne num componente
integral do seu sistema de produção, o mais rapidamente possível.

Resultado

Índice

Tempo/Esforço

Definição
de processos

Cursos de formação profissional

1–2 dias

2 dias

3–5 dias

Análise do processo

Formação
de administrador

Formação
de utilizadores-chave

■■

Gravação de processos atuais

■■

Mapeamento com os fluxos
de trabalho no sistema

■■

Processos-alvo definidos
com os respetivos fluxos de
trabalho no sistema

Explicação dos requisitos
relevantes de hardware
e de rede

■■

Operação

■■

Opções de configuração

■■

Esclarecimento de questões
de segurança

■■

Visão geral completa

■■

Pronto a usar

■■

Preparação ideal do sistema

■■

Dependendo da dimensão do projeto, a implementação levará aprox. 3 a 6 meses.
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Preparação do orçamento

Implementação

Lançamento

3 dias

14 dias

3 dias

Configuração básica

Testes do cliente

Lançamento

■■

Instalação

■■

Criação dos dados principais

■■

Introdução de utilizadores
principais nos dados principais,
nas configurações e nos ciclos
de teste

■■

Praticar/testar processos

■■

Sistema básico pronto a ser
usado

■■

Identificação de áreas
problemáticas

■■

Capacidade de executar testes
independentes com clientes

■■

Confiança no uso do sistema

■■

Eliminação de áreas
problemáticas

■■

Suporte à produção

■■

Aceitação do sistema

■■

Início da produção

Intralogística e configuração

Fase de testes

Conclusão do pedido
e expedição

Configuração

Automação

Produção

Planeamento/Programação

Software
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Identificação de objetivos

Software

Questões para salvaguardar
o seu futuro
Como estar à altura das condições de mercado em constante variação? Para manter a sua
vantagem face à concorrência, é essencial abordar os desafios de forma consistente. As seguintes
questões visam ajudá-lo a determinar os seus requisitos e a identificar os seus objetivos.

CEO
Planeador de produção
“Que tempo/esforço manual
 espende em processos indiretos?”
d

“Até que ponto planeia ativamente a
sua produção – ou limita-se a reagir?”

Chefe de produção
Programador
“Como criar a transparência
necessária para planear o seu
sistema de produção inteiro
com flexibilidade?”

“Programa os seus sistemas online
ou offline? Ou das duas formas?”

Armazenista
“Que automatismo lógico usa para
a gestão de stocks?”

Operador
“Que tipo de feedback recebe
após cada ciclo de funcionamento
da máquina e como o aproveita?”

Visão geral
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Resumo dos produtos

Preparação do orçamento

Software

Esta tabela mostra-lhe um resumo dos módulos de software apresentados nesta brochura.

Consulta do cliente/
Preparação do orçamento

Track&Trace

Módulo TruTops Fab Purchase

Módulo TruTops Fab Storage

Aplicação MobileControl

Guia de Condições

Aplicação TruTops Fab

TruTops Monitor

Módulo TruTops Fab Production

Extensão digital das aplicações da máquina

TecZone Bend/TecZone Fold

TruTops Weld

TruTops Tube

TruTops Cell

TruTops Bend (Auto)

TruTops Boost

Módulo TruTops Fab Quickjob

Módulo TruTops Fab Customer

Loja virtual

TruTops Calculate

T

Produção

Planeamento/Programação

Qual o software apropriado para cada um dos passos de processamento?

Calcular orçamento
Preparar orçamentos
Introdução de encomendas
de clientes
Criar tarefa interna
Importar/construir peça
Programação de tarefas

– Corte
– Quinagem
– Soldadura
– Marcação

Atribuir tarefa à máquina
Monitorização dos dados
de máquina
Medir a eficiência da produção
Visualizar estado da máquina
Controlar máquinas enquanto
estiver de viagem
Aceder às informações de produção enquanto estiver de viagem
Manuseamento de conjuntos
Notificações em caso de falha
Reportar tarefa como concluída
Analytics: ferramentas, material,
desempenho, programas

Automação

Controlar armazém automático
Gestão de armazém manual
Gestão de armazém de grande
escala

Intralogística
e configuração

Priorização e tracking de
t arefas

Conclusão do pedido
e expedição

Encomendar material
Criar guias de remessa
Criar faturas
Notas de crédito e avisos
de pagamento

Intralogística e configuração

Produção interligada
em rede

Automação

Planeamento da produção

Conclusão do pedido
e expedição

Planeamento e progra
mação da produção
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O seu parceiro

Software

A paixão
é o que nos move
Seja na tecnologia de produção e de fabrico, na tecnologia laser ou no
processamento de materiais: para si, desenvolvemos produtos e serviços
inovadores, absolutamente fiáveis e adequados para o setor industrial.
Colocamos tudo o que temos para lhe dar uma vantagem competitiva
e convincente – conhecimento, experiência e muita paixão.

Indústria 4.0 – soluções
para salvaguardar o seu futuro
A quarta revolução industrial está a mudar o mundo
da produção. Como permanecer competitivo no plano
internacional? Tire proveito das oportunidades que a
interligação em redes digitais pode trazer: nós acompanhamo-lo em cada passo do caminho rumo à sua
produção ligada em rede, com soluções pragmáticas,
e ajudamo-lo a tornar os seus processos mais transparentes, mais flexíveis e, sobretudo, mais económicos.
Deste modo, pode tirar o máximo partido dos seus recursos e configurar a sua produção a pensar no futuro.
TruConnect é sinónimo de Indústria 4.0 na TRUMPF.
O mundo de soluções conecta homem e máquina
através das informações. Ela abrange todas as etapas
do processo de produção – desde a oferta até ao
envio das suas peças.

Software

O seu parceiro

Visite-nos no
YouTube:
www.youtube.com/
TRUMPFtube

Lasers para tecnologia de produção
Seja no segmento macro, micro ou nano: temos o laser adequado e a tecnologia
certa para produzir de forma inovadora e rentável em qualquer aplicação industrial.
Além da tecnologia propriamente dita, também oferecemos suporte com soluções
de sistema, conhecimento das aplicações e consultoria.

Alimentações elétricas para processos
de alta tecnologia
Desde o fabrico de semicondutores à produção de células fotovoltaicas: com os
nossos geradores MF e RF, são atribuídas ao aquecimento por indução, bem como
à excitação por plasma e laser, uma frequência e uma potência definidas – com
elevados níveis de fiabilidade e repetibilidade.

Máquinas-ferramenta para o processamento
flexível de chapas e tubos
Seja para corte a laser, puncionagem, quinagem ou soldadura a laser – oferecemos
máquinas sob medida e soluções de automação, incluindo consultoria, software
e serviços para todos os processos no processamento flexível de chapas – para que
possa fabricar os seus produtos em segurança e de acordo com os mais altos
padrões de qualidade.
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