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Nowe języki interfejsu
Od teraz Advance Workshop 2017 dostępny jest w nowych językach:
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Pełna obsługa Unicode
Advance Workshop 2017 w pełni obsługuje Unicode, dzięki czemu może wyświetlać pełne zestawy znaków
diakrytycznych w różnych językach.
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Nowe sterowniki do maszyn CNC
Zostały dodane następujące nowe sterowniki:
VERNET BEHRINGER
Został stworzony nowy sterownik dla eksportu części i belek do Vernet CNC w formacie APROMAV.
Eksportowany format jest kompletny i posiada wszystkie informacje niezbędne do tworzenia cięć, otworów i
znakowania.
HGG TUBE
Advance Workshop jest teraz w stanie importować pliki PCD i tworzyć osobne, przetwarzalne pliki dla każdej
rury.
ALMA DRIVER
Advance Workshop daje możliwość przesyłania pojedynczych blach i arkuszy do oprogramowania
nestingowego ALMA i załadowania wszystkich rezultatów nestingu.
FICEP DRIVER
Zaimplementowano nowy sterownik do zarządzania „Stozza”, konkretnej operacji wykrawania profili kątowych.
Ta operacja jest stosowana tylko dla naroży w PICEP CNC.
Kolejnym osiągnięciem jest zastosowanie skryptu dla zarządzania makro (typowy przebieg procesu dla każdej
maszyny CNC FICEP lub maszyn Vanguard). Ten skrypt pozwala także na zarządzanie każdym typem maszyn
CNC (wcześniej zarządzany mógł być tylko robot CNCs).
INOVATECH ENGINNERING
Stworzony dla rynku USA i Kanady sterownik może zarządzać profilami i blachami dla SteelPRO900, nową
maszyną CNC.
SteelPRO 900 jest kompletną zautomatyzowaną linią produkcyjną belek i wycinarką płyt z blachy. Zarządzana
jest z dwóch aplikacji: Inovatech SteelPRO Nester dla linii produkcyjnych I ProNest 2015 do nestingu blach.
Advance Workshop może współdziałać się z obydwoma oprogramowaniami. Dla SteelPRO Nester Advance
Workshop tworzy pliki XML, dla ProNest 2015 tworzy pliki DSTV i konkretny plik tekstowy dla części i blach.
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Nowa funkcja XRS Import
Ta nowa funkcja pozwala na import list generowanych w oprogramowaniu Tekla (format XSR), włącznie z
hierarchią części/złożeń.
Dzięki tej implementacji Advance Workshop może stać się użyteczny dla firm stosujących Teklę do
projektowania oraz używających system MRP do zarządzania produkcją.

Po wyborze pliku jego dane są ładowane automatycznie. Można wprowadzać zmiany, po czym zatwierdzać je
przy pomocy przycisku „Set Parameters”.
Zastosuj komendę “Create Xlist from XRS”, aby stworzyć Xlist w tym samym folderze, w którym załadowałeś
plik XRS.
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Pomoc w oparciu o kontekst
Funkcja została przebudowana i teraz udziela pomocy w oparciu o kontekst. Dzięki dostępowi do tej funkcji,
użytkownicy mogą uzyskać informacje o aktualnie aktywnym oknie, bez konieczności manualnego poruszania
się po zawartości pliku pomocy.
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Nowy algorytm importu DXF
Dzięki sugestiom użytkowników dodano nowy algorytm importu DXF, który pozwala na import blach w każdym
dowolnym kształcie i w obrębie tekstu.
Ta zmiana pozwala Advance Workshop na importowanie wszystkich typów DXF. Kolejną zaletą jest to, że
pozwala na przekształcanie kół w otwory w zależności od średnicy.

Celem tej funkcji jest rozszerzenie możliwości importu formatu DXF.
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Nowy moduł wsparcia
Do Advance Workshop został dodany nowy moduł zewnętrzny. Jest on instalowany osobno w folderze
instalacyjnym Advance Workshop (zwykle C:\Program Files (x86)\Graitec\Advance
Workshop\2017\FEEDBACK.DAT).
Nowy moduł może być zainstalowany w Workshop PC dla sprawdzenia statusu produkcji. Jest to moduł
samodzielny, nie wymaga instalacji Advance Workshop.
Podłączony bezpośrednio do bazy danych Advance Worksop (Mysql), moduł Feedback pozwala na
 kontrolę dziennego harmonogramu produkcji,
 kontrolę produkcji każdej pojedynczej części, montażu, nesting,
 kontrolę aktywności przypisanej do każdego pojedynczego pracownika
 podgląd części, nesting, montażu (tylko w formatach załadowanych z Autodesk Advance Steel)
 zgrywanie certyfikatów
Moduł może otrzymywać dane ze skanera barcode w czasie rzeczywistym albo w tzw. Batch mode
Jest to narzędzie niezbędne do kontroli produkcji oraz czasu pracy pracowników.
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Nowy sterownik do zarządzania nestingiem blach
Ten sterownik pozwala na skomunikowanie Advance Workshop z innym oprogramowaniem do nestingu blach.
Jest stosowany do zarządzania nestingiem blach w Advance Workshop.
Użytkownicy Advance Workshop mogą dzięki nowemu “AW.WC4N” zarządzać nestingiem blach oraz
skomunikować Advance Workshop z najważniejszymi programami do nestinug blach jak Sigmanest, Almà,
Pronest, etc.
Advance Workshop komunikuje się z tymi programami do nestingu blach dzięki specyficznym formatom
stworzonym wspólnie z ich producentami. Organizuje rozkład wszystkich blach pod względem grubości i
materiału, uwzględniając zapasy magazynowe.
Można także zobaczyć podgląd nestingu, ze wszystkimi danymi.

CNC do wykrawania blach
(oxy /plazma itd.)

CNC niezdolne do komunikacji
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Nowy VERNET CNC Feedback Driver
Ten sterownik zezwala na odczytanie czasu rzeczywistego danych produkcyjnych z maszyn VERNET. System
może też odczytywać czas produkcji (nesting części i blach) i przekształcać dane do raportu dla każdego
zamówienia.
Sterownik został stworzony dla Cimolai Russia and Press Steel.
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Nowy sterownik INOVATECH ENGINEERING Feedback Driver
Ten sterownik daje możliwość odczytywania wstecz rzeczywistych danych produkcyjnych z maszyny Inovatech
SteelPRO 900.
Rzeczywiste dane są sczytywane wprost z aplikacji internetowej. Załadowane wcześniej z Advance Workshop,
dane mogą być modyfikowane np. poprzez zmianę certyfikatu. Potem wszystkie części i nesting są
automatycznie uwalniane.
Sterownik został stworzony dla Davco Ltd. (Canada).
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Nowa funkcja wartości w Magazynie
W Advance Workshop 2017 można dodać cenę do każdego elementu w Magazynie.
Podczas tworzenia zamówienia można dodać cenę w odniesieniu do wagi (w przypadku belek I blach) lub cenę
jednostkową (dla np. śrub). To szacowanie pozwala na obliczenie pełnej wartości materiałów z magazynu lub
rozeznanie w cenach materiałów konkretnego zamówienia.
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Nowy filtr Work Centers.
W Advance Workshop 2017 można sortować dane poprzez przeciąganie kolumn.
Stosując tę funkcję można osiągnąć efekt wielopoziomowego sortowania. Można na przykład stworzyć
sortowanie według zamówienia, po którym nastąpi sortowanie wg profili, opisu.
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Nowe raporty w Time Reader
Nowe raporty dostępne są w zakładce “Reports Manager” w panelu “Time Reader Reports”:

Te raporty to doskonałe narzędzie do analizy produkcji w celu zrozumienia systemu pracy firmy.
Zaimportowanie czasów produkcji wprost z maszyny CNC poprzez/stosując moduł Time Reader pozwala na
wgląd w czas każdego procesu odbywającego się w CNC.
Te listy to kolejne narzędzie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji odnośnie zarządzania produkcją
oraz zapoznawania się z produktywnością centrów pracy
 Raport “Order Time” dostarcza czas produkcji z uwzględnieniem każdej jej części. Odczytać można czas w
maszynie CNC dla każdej czynności jak cięcie, wycinanie otworów, frezowanie itd.
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Raport “Workshift per profile” zawiera produkcję dzienną sortowaną wg profili. Dostarcza to czas
produkcji dla konkretnych profili produkowanych podczas dnia w określonym czasie pracy (zmianie).



Raport “Workshift per order” składa się z dziennych czasów produkcji sortowanych pod względem
zamówień. Umożliwia to odczyt czasu produkcji dla konkretnego zamówienia.
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Nowy algorytm dla nestingu belek
Został dodany nowy algorytm do nestingu belek. Udogodnienie to umożliwia lepszą wydajność i większą
redukcję odpadów.
Zostały uwzględnione dwa konkretne punkty:
 Optymalizacja magazynu: ta funkcja stara się przeszukiwać materiały w magazynie w celu
zminimalizowania ich zużycia.
 Minimalne straty dla belki w każdej sekcji: dla każdego wybranego profilu cała wygenerowana strata
jest większa lub równa tej wartości. Dzięki temu lepiej zarządza się profilami pozostającymi w
magazynie . Dla przykładu: dla profilu IPE300 ta wartość to jeden metr, pozostaną belki o długości
poniżej jednego metra.

Dodano nowy parametr do bazy danych profili, aby zarządzać długością strat dla każdego typu sekcji.
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Nowy typ filtra: spawanie w montażu
Advance Workshop 2017 posiada nowy filtr do sortowania zespołów z różnymi rodzajami spawań w “Process
definition”.
Ten filtr został stworzony, by zaspokoić potrzebę rozdzielenia zespołów spawanych w różnych centrach
spawających, w zależności od typu wykonywanych spawań lub możliwości przerobowych konkretnego centrum
(każde stanowisko spawalnicze może mieć inne maszyny spawające z różnymi certyfikatami).
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Nowa funkcja do zarządzania zleceniami sprzedaży
Zarządzanie zleceniami sprzedaży zostało udoskonalone. Teraz użytkownik ma możliwość dokonania szybszej
selekcji z magazynu.
To ulepszenie zostało poczynione w oparciu o potrzebę dokonywani selekcji belek lub blach posiadających
konkretne certyfikaty (w ten sam sposób można mieć belki o tym samym profilu, lecz różnych certyfikatach).
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Nowy rodzaj karbu w części Sketch
Dodano nowy typ karbów, a kolejne wprowadzanie większej ilości danych zostało ułatwione tak, aby
zaoferować większe możliwości ich przetwarzania dla klientów korzystających z Advance Workshop CAD w
celu rysowania belek.
Jest to odpowiedź na sugestie pochodzące z centrum serwisu jak “MPL” lub “Vanoli”, gdzie istnieje potrzeba
projektowania nowych części praktycznie każdego dnia przy użyciu robota. Projektanci muszą rysować pliki
DSTV (nc, nc1), ponieważ nie otrzymują ich od swoich klientów.
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GRAITEC BIM Connect zintegrowany
GRAITEC BIM Connect to dodatek, który pozwala na dwukierunkowe inteligentne przesyłanie danych z
produktami GRAITEC.
Wtyczka GRAITEC BIM Connect jest dostępna w Advance Workshop 2017 i pozwala na lepszą współpracę z
Autodesk® Advance Steel. GTC data sharing wraz z Advance Workshop dają teraz możliwość dokończenia/
kontynuowania projektów wyeksportowanych z Autodesk Advance Steel.
Stosuje się następujące komendy:
W Autodesk® Advance Steel, “Export & Import”, skorzystaj z komendy “Advance export” by wyeksportować
kompletny model.

W Advance Workshop, w zakładce “Home” zastosuj komendę “Import GTCX / SMLX”:
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Znajdź model wyeksportowany z Advance Steel i skorzystaj z niego w celu w celu stworzenia listy Xlist i
nowego zamówienia/ nowej kolejności.

Wybierz konkretny folder wyjściowy, albo skorzystaj z domyślnej ścieżki i stwórz pliki NC, by uzyskać części
indywidualne w modelu. Kiedy już ustalisz detale dla Xlist i ją utworzysz, otworzy się nowe okno, w którym
można sfinalizować proces importu poprzez stworzenie nowego zamówienia/ nowej kolejności dla modelu.
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Rozszerzony zakres profili
Użytkownicy mogą teraz rozszerzać zakres profile dostępnych w Advance Workshop. To ulepszenie pozwala
na przechowywanie podobnych profile z różnych krajów w jednej bazie danych profili.
Można także korzystać z konkretnych profili GTC dzięki zaimportowaniu ich z bazy danych Advance Steel z
okna „Profile Database”. Możliwe stało się wybranie całych kategorii lub niektórych cech z kategorii, w
zależności od potrzeb użytkownika.

Dostęp do profili i ich cech odnajdziemy w oknie “Profiles Database”.
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Inne profile zaimportować można stosując przycisk Import w oknie “Families Database”.

Ta funkcja importu powstała na bazie konkretnych plików Excel, które są ładowane po wybraniu folderu
docelowego. Użytkownik może także dzięki niej zaimportować materiały i spawanie. Wystarczy wybrać folder
zawierający plik Excel, w którym znajdują się profile, materiały i spawanie, wtedy nowa grupa zostanie dla nich
stworzona.
W celu załadowania plików Excel z profilami użytkownicy muszą przestrzegać konwencji nazewnictwa plików
“Shapes_Name”.
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Nowy raport identyfikowalności materiałów
Advance Workshop zawiera teraz nowy raport identyfikowalności materiałów dla części (profili i belek).
Powstał on w Advance Workshop w celu zapewnienia konstruktorom możliwości śledzenia materiałów zgodnie
z nowymi normami (EN1090).
Ten raport to rezultat kontroli zarządzania produkcją wewnątrz Advance Workshop. Gdy materiał zostanie
dodany do AW stock, zostaje automatycznie ometkowany i skojarzony z certyfikatem. W ten sposób
wykorzystywany w produkcji dzieli swoje cechy z częściami produkowanymi. Raport daje wgląd do takich
informacji jak gdzie i kiedy część została wyprodukowana i jakiego materiału użyto do produkcji.
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