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Nový ovladač pro stroje FICEP (formát "PNI")
Na základě několika požadavků klientů implementoval vývojový tým GRAITECu speciální ovladač pro Advance
Workshop, což z něj dělá jeden z prvních softwarů schopných komunikovat s novou generací strojů FICEP.
Od rozhodnutí FICEPu šifrovat NC soubory pomocí nového formátu ("PNI") se implementace takového driveru
stalo požadavkem všech uživateleů kteří chtějí pracovat s novými stroji FICEP.

Nový Import IFC/IFCXML/XML
Na základě pořadavku zákazníka je možné do Advance Workshopu importovat soubory Tekla ve formátech
IFC, IFCXML a XML formátu.
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Nová funkce Exportovat-Odstranit zakázku
Tato nová funkce, která byla implementována na základě žádosti z ocelářských servisních center, umožňuje
uživatelům exportovat a vytvořit záložní složku pro každou zakázku. Složka obsahuje kopie každého certifikátu
materiálu použitého ke zpracování.
To poskytuje rychlý přístup ke všem dokumentům souvisejícím s konkrétní objednávkou a šetří čas při
dohledávání fyzických dokumentů.
U společností, které se zabývají mnoha malými objednávkami, tato funkce také umožňuje uvolnit úložný prostor,
jelikož zakázky mohou být po jejich ukončení odstraněny.
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Nová Nákupní objednávka
Nákupní objednávky Advance Workshopu byly vylepšeny několika novými funkcemi pro rychlejší a efektivnější
používání.
Mezi vylepšení/nové funkce patří:
 více-sklad;
 možnost zadávat data přímo (nikoli výběrem ze seznamů databáze);
 rychlejší import (nyní povoleny akce Kopírovat-Vložit);
 nákup podle hmotnosti (kg, t): množství se vypočítá automaticky a může být ručně změněno;
 možnost uzavřít řádek s různými částkami;
 možnost uzavření objednávky a odmítnout některé prvky (např. pokud poskytovatel není schopen
dodat část objednávky, objednávku lze uzavřít (zamítnout) a lze vytvořit novou objednávku);
 možnost vytvořit objednávku s poslední tyčí simulace nářezového plánu.
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Nová funkčnost Multi-sklad
Advance Workshop nyní umožňuje uživatelům řídit sklad podle podle zdroje pro případy, kdy příjmou materiál
od různých dodavatelů a chtějí je držet odděleně.
V Definici názvu skladu (Obecné parametry) je možné přidat libovolný počet názvů skladů, jak je to potřeba.
Vaše objednávka bude obsahovat pouze prvky z vybraného skladu.
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Konzole pro odvádění práce
Do rodiny Advance Workshopu byl ořádán nový nástroj, který je určen pro zlepšení a kontrolu produktivity
výrobců ocelových konstrukcí.
Feedback Console zaznamenává, ukládá a sleduje všechny výrobní činnosti v dílně, prostřednictvím
jednoduchého nástroje na základě čárových kódů.
Nainstalovaná přímo na serveru může působit jako vzdálená aplikace pro mobilní zařízení, jako jsou
smartphony či tablety.Lze použít také přímo na PC instalovaných blízko pracovišť.
Hlavní vlastnosti:
 Použití na mobilních zařízeních / osobních počítačích;
 Snadné a intuitivní uživatelské rozhraní;
 Použití s 2D čárovými kódy nebo QR kódy;
 Záznam času výroby spojeného se jménem zaměstnance;
 Záznam vyrobených prvků, například dílů, dílců, nestingu;
 Odepsání skladových položek jako jsou šroubové sady a šrouby;
 Přidružení svařovacího materiálu dílcům pro zajištění sledovatelnosti;
 Tisk výkresů / štítky přímo načtením čárového kódu.
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Spojení mezi Advance Workshop a 2CFAO
Na základě požadavku francouzského trhu bylo vytvořeno nové obousměrné propojení mezi Advance
Workshopem a francouzským softarem pro odhadování 2CFAO.

Nová funkce Výpočet čisté hmotnosti plechů
Advance Workshop nyní zobrazuje ve výpisech dílů čistou hmotnost plechů. Uživatelé mohou tuto funkci
aktivovat nebo deaktivovat v nastavení Advance Workshopu.

Nové Odvádění tyčí v Advance Workshop
Advance Workshop má nyní nové okno pro vnitřní odvádění tyčí. Nové okno je přehlednější a efektivnější pro
manuální zadávání.
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Optimalizovaný Import DSTV
V novém importu DSTV je snazší rozpoznat plocháče a konvertovat je na plechy nebo vybrat plech a
konvertovat jej na plocháč.
Je také možné konvertovat otvory definované obrysem (IK) na díry (BO).
Import DSTV také kontroluje, zda DSTV soubory jsou správné. Je-li díl žlutý, Advance Workshop může soubor
opravit; je-li červený, oprava souboru není možná (ale uživatel může konverzi vynutit).
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Nová funkce "Přizpůsobitelné reporty pro pracoviště"
V Advance Workshopu je nyní možné mít různé reporty pro každé pracoviště.Uživatel může vytvořit různé
layout reportu pro každé pracoviště, což umožňuje našim zákazníkům poskytnout svám pracovníků správné
informace.

Nová Filtr hmotnosti
Advance Workshop nyní umožňuje uživatelům třídit všechny díly a dílce podle hmotnosti. V definici procesu je
nyní možné zvolit nový filtr pro hmotnost. Pokud pracovní středisko má omezení hmotnosti, je nyní možné
zkontrolovat minimální a maximální hodnotu.
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Nový report pro Sledovatelnost dílců
Nyní je možné mít úplnou sledovatelnost pro dílce, včetně materiálu svarů, jména svářeče a kde byl vyroben.
Report Advance Workshopu umožňuje získat všechny tyto informace pouze jedním tlačítkem.

Nové Značení frézováním
Uživatelé Advance Workshopu 2018 mohou vytvářet a spravovat značení vytvořené frézováním na všech
profilech Advance Workshopu.
Nová funkce umožňuje uživatelům:
 Nakreslit jednoduché čáry
 Nakreslit kontury profilu
 Nakreslit osy díry
 Změnit typ čáry (kontinuální, tečkovaný, počáteční/koncový segment)

Zobrazit všechny 4 strany profilu
Funkce implementována pro nové značení frézováním umožňuje zobrazení všech čtyř pohledů profilu (levý,
pravý, horní, dolní), čímž umožňuje uživatelům zobrazit všechny strany profilu.
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Uvolnit prvky z CNC strojů
Nyní je možné uvolnit díly přímo z CNC stroje napojeném na Advance Workshop a odeslat příslušné údaje.
Pokud jsou vyrobené díly jsou v Advance Workshopu rozpoznány, mohou být přímo uvolněny, jinak je možné
přiřadit správné jméno z rozhraní Advance Workshopu.
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