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Přejmenování dílu a dílce 
 

Na základě požadavků od výrobců OK (pro interní management) je nyní možné změnit/přejmenovat/nahradit 
jména všech dílů a dílců z "Editovat objednávku".  
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Nová CAD funkcionalita: Kopie díry na druhou přírubu 
 

Na základě žádosti výrobce OK je nyní možné kopírovat otvory mezi dvěma přírubami z "Načrtnout díl". Je 
například možné u I profilu kopírovat díry z horní příruby na spodní přírubu.  

Tuto funkci lze použít s typy profilů jako H/I/L/U/C a umožňuje uživatelům zrychlit navržení profilů. 
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Rychlé zadání zakázky 
 

V Advance Workshopu 2017 R2 můžete vytvořit novou zakázku zadáním dat přímo v tabulce Rychlé zadání 
zakázky, což usnadňuje vytváření standardních dílů. Tabulku lze také rychle naplnit pomocí data zkopírovaných 
z listu aplikace Excel. 

Uživatelé mohou zadat veškeré potřebné informace, například profil, materiál, délku, název a typ ořezu přímo v 
tabulce nebo listu aplikace Excel pomocí okpírovat/vložit a efektivně vytvářet výrobní zakázky pro profily. 

Advance Workshop transformuje seznam uživatele na zakázku připravenou k odeslání do výroby včetně 
kontroly chyb.To také umožňuje mít seznam s vaší objednávkou. 

Toto zlepšení se stalo součástí standardní verze na základě požadavku na přizpůsobení. 
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Nové funkce importu CAM-FICEP 
 

Na základě požadavku zákazníka nyní Advance Workshop umožňuje importovat CAM soubory generované z 
FICEP/Steel project. 

 
 

 

Nová pole ve vlastnostech "Nová zakázka" 
 

Na základě požadavku byla přidána do vlastností nová pole v dialogovém okně "Nová zakázka". 
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Přejmenování zakázky 
 

Na základě požadavku zákazníka je nyní možné přejmenovat zakázku, který je již načten. Změňte název v poli 
"Popis" a klikněte na tlačítko OK pro uložení. 

 
 

 

Nový filtr pro Načtení zakázky 
 

Na základě požadavku zákazníka nový filtr umožňuje uživatelům rychle vyhledat zakázku nebo vlastnosti 
zakázky nebo změnit vzhled Stromového zobrazení. 

 



Co je nového v Advance Workshop 2017 R2 
 

 9 

Nová funkce Manuální plánování 
Uživatelé nyní mohou plánovat načtení práce a progres pro každý import a pracoviště a monitorovat je v 
reálném čase. 

 
 

 

Nový Filtr pro validaci procesů 
 

Na základě požadavku z kanadského trhu byl přidán do Validace procesů nový filtr pro řezání vodním paprskem 
a zkosení materiálů. 

 

 

Nová vylepšení v CNC ovladači pro Export do formátu DSTV+ 
 

Na základě požadavku od zákazníka byl implementováno nové vylepšení v CNC ovladači pro export do formátu 
DSTV+
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