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Criação de cronograma inteligente: permite ao operador uma lista de compilação intuitiva de produtos semi-acabados para serem 
entregues à função de produção para corte a laser com Libellula .CUT, planejando com perfeição o trabalho no software de corte

Supervisão atualizada: sempre atualizada sobre as peças concluídas por nesting manual e automático, a quantidade de peças a serem 
produzidas por laser de corte de software, fornecendo relatórios sobre materiais, espessura, número de ordens e contratos de clientes

O erro humano é eliminado: sendo projetado para permitir a geração simplificada de códigos antes mesmo de colocá-la na 
produção, fornece ao operador uma referência indispensável no planejamento da produção de assentamento mesmo antes da 
finalização da geometria dos produtos. Isto elimina a possibilidade de erros na transcrição e envio dos códigos para o corte a laser 
de software de chapas de metal

O planejamento de produção de nesting acelerou: identifica a presença de trabalhos semelhantes, transmitindo a entrada para o 
software de corte; Permitindo identificar as peças que são feitas com nesting manual ou automático e as que devem ser produzidas

Gestão e monitoramento da produção: planejamento da produção de ninhos, bem como a gestão e monitoramento da produção 
como um todo, pode ser supervisionado por ERP externo, graças à integração do sistema mod.BRIDGE

Ícones completos e detalhados

Sempre atualizado cronograma

Uma visão de 360 ° 
sobre todo o processo produtivo 

A monitorização da gestão e da produção é essencial para 

otimizar o tempo dos processos identificados pelo software de 

corte a laser de chapa metálica.

Totalmente integrado com o Libellula.CUT, o software de corte a 

laser mod.ORDER proporciona um suporte fundamental na fase 

de planeamento e gestão das operações de nesting, permitindo 

ao operador ter sempre, em tempo real, uma gestão completa e 

atualizada das peças a serem produzidas ou projetadas.

O melhor assistente de produção:

Incansável, rápido e infalível



mod.ORDER

Cronograma sempre atualizado para a gestão e monitoramento da produção

Procure trabalhos similares de nesting manual ou automático

Importando dados de fontes distintas

Planejamento da produção de nesting

Filtros de busca para peças usinadas de software de corte a laser

Informações detalhadas enviadas para o software de corte a laser de chapa metálica

SEMPRE ATUALIZADO EM RELAÇÃO ÀS 

PEÇAS ACABADAS E SOBRE A QUANTIDADE 

DE PEÇAS A SER PRODUZIDAS

PERMITE QUE VOCÊ GERE

CÓDIGO DE BARRAS ANTES

DE INICIAR A PRODUÇÃO 

Características técnicas
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