MÜCAD için ilave yazılım

MÜNAME-MASTER

Az adetli etiket ve bant üretiminin otomasyonu için

MÜNAME-MASTER
Konsepti
Kendini tekrar eden ve değişken desen elemanları
ile kombine edilen bireyselleştirilmiş etiket ve batlara olan talep giderek artmaktadır. Bu gerekliliklere
MÜNAME-MASTER yazılımı çözüm getirmektedir.
Bireysel müşteri ihtiyaçlarına yönelik otomatik üretime olanak sağlayan ekonomik bir çözüm.
Otomatik İşlem
Siparişe ilişkin veriler ürün numunesi ile birleştirilir,
dokuma için örnek otomatik olarak oluşturulur,
sipariş ve numue verileri manuel bir müdahele
olmaksızın doğrudan dokuma tezgahına aktarılır.
Böylece üretim aşamaları arasında bir kopma meydana gelmez.
Bu hareket zinciri, desenin dönüştürülmesi, disket
veya USB bellek ile makineye aktarılması ve siparişi
MÜDATA vasıtası ile işlenmesi adımlarına tekabül
etmektedir.
Kullanım Alanları
Tüm seri halinde, az raporla üretilen ürünler için:
– Seri tanımlaması veya giyim ürünleri için yıkama
talimatnameleri
– İsim bantları
– Birkaç satırdan oluşabilen Birkaç satırdan
oluşabilen yazı
– Değişken yazı tipleri
– Resim/logo ve/veya BARKOD ile kombinasyonlar
– Etiket uzunluğunun yazı uzunluğuna göre
otomatik olarak ayarlanabilme seçeneği
– Valiz veya çantalar için isimli kemerler, geniş/ dar
dokumalar için de kullanılabilmektedir
– Dokuma isim kartları : Yazı, resim ve barkod ile
kombine edilebilmektedir
– İsim ve rütbe bilgilerini içeren askeri armalar
– İmzalı bireysel atkılar
– İsimli elastik bantlar veya çiftkat dokumalar

– Mevcut tekstil fontlarını kullanabilir şekillendirme
ve kullanım imkanlarını çeşitlendirebilirsiniz
Mevcut tekstil fontlarını kullanabilir veya daha
büyük yazı karakterleri için windows fontlarını
kullanabilme olanağı
– Çalışma örneği isteğe bağlı sayıda yer tutucuya
sahiptir; bu yer tutucular sipariş ile ilgili verileri ,
sayıları, yazıları, BARKODları ya da grafik
unsurları ile doldurulabilmektedir.
– Basit işlemlerle hazırlayabileceğiniz örneği, bir
kereye mahsus olmak üzere satın alabilir ve böylece MÜCAD yazılımını temin etmenize gerek
kalmadığı için başlama maliyetini düşürebilirsiniz
– Kolay kullanım
Müşteriye özel veri girişi
MÜNAME EDITOR yazılımı şirketinizde kullanılıyor
ise, desen örneği bir seferde MÜCAD ile hazırlanır.
Ya da sipariş ile temin edilir.
Sipariş verilerini işletmenizin ERP/PPS sisteminden
aktarmanız mümkün – XML dosya ara birimi ürün ile
birlikte sunulmaktadır.
UNI kumandasına sahip olan makineler bir UNI network arayüzü ile donatılmaş olması gerekmektedir.
Teslimat kapsamı
1 MÜNAME-MASTER yazılımı (MÜCAD bu
pakete dahil değildir)
1 Giriş yazılımı, lisans olmaksızın yüklenebilir
Ek yazılım
– MÜCAD BASIS
– MÜCAD DIGICOLOR
– MÜBARCODE
– MÜNAME Editor

Önemli Özellikler
– Üretim aşamalarının çoğu otomatize ediliğinden,
elle yapılan müdahelelere gerek kalmamaktadır
ve makine verimliliği artmaktadır.
– MÜCAD vasıtası ile atkı ve çözgü efektleriyle
şekillendirme ve kullanım imkanlarını
çeşitlendirebilirsiniz
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