Nortns 3.0 - pozvánka na prezentaci.
Dovolujeme si vaše pracovníky pozvat na prezentaci, kde se mohou zdarma detailně seznámit s novou generací
programu Nortns 3.0 (určování spotřeby času ve strojírenství).
Než tuto nabídku zamítnete, zkuste si položit těchto několik otázek:
nestačí vaše normativy pružně reagovat na aktuální stav pracovišť a použité technologie ?
používáte zastaralé normativy nebo programy, které nelze aktualizovat ?
nejste spokojeni se stavem normování ?
nenormujete vůbec nebo jen některé operace, či používáte pouze porovnání výrobků ?
máte nějaký program a již vám nevyhovuje ?
Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, nabízíme řešení spočívající v nové generaci programu Nortns 3.0.
Některé z výhod programu Nortns 3.0 oproti ostatním programům:
adaptabilní normativy, umožňující pružně reagovat na aktuální stav pracovišť a použité technologie (viz. níže)!
normativy obrábění s automatickou optimalizací řezných pomínek (viz. niže) !
normativy, které nestárnou !
tvorba variant ke stávajícím normativům a jejich současné použití (viz. níže)!
progresivní tvorba postupek na porovnatelné výrobky (viz. níže) !
100% kontrola obsahu postupek, postupu normování a možnost oprav kdykoliv později !
Co je nového v Nortns 3.0 :
Nová grafika, lepší a modernější vzhled, znatelně lepší orientace v celém programu.
Použití nových typů ovládacích prvků a menu a z toho plynoucí zjednodušení ovládání programu.
Nové funkce, např. v obsluze postupky, kde umožnily lepší přehled a zrychlení práce s řádky postupky.
Nové možnosti v nastavení programu - lze editovat všechny texty v menu normativů.
Nové provedení helpu programu, obsahující řadu užitečných funkcí. V souborech nápovědy lepší grafika.
Nová nápověda ke každé editovatelné položce programu zobrazující se přímo u položky.
Pro zobrazení výkresů a postupů možnost přímého použití prohlížečů asociovaných ve Windows.
Podrobněji k výhodám programu Nortns 3.0 :
Tyto, i další vlastnosti mnohonásobně zvyšují užitnou hodnotu programu.
Adaptabilní normativy – tato vlastnost umožňuje nastavit každý normativ dle použitého stroje, nástroje či
postupu výroby.
Normativy obrábění disponují možností výpočtu s automatickou optimalizací řezných podmínek podle
konkrétního stroje, nástroje atd.
Varianty normativů – ke každému normativu lze vytvářet jeho varianty, odpovídající použitémi stroji, nástroji či
postupu výroby.
Progresivní tvorba postupek na porovnatelné výrobky. Např. je-li již vytvořena postupka na nějaký složitý sled
operací není potřeba při tvorbě nové postupky na podobný výrobek (lišící se rozměry, tolerancemi, materiálem
apod.) ji tvořit pracně celou znova, ale lze zkopírovat existující postupku, postupně procházet jednotlivé řádky
kopie a pouze opravovat odlišnosti !!! Výhody možnosti tohoto postupu jsou vynikající:
1. je již dán sled operací, není jej potřeba znovu určovat.
2. pro každou operaci je již dán normativ a jeho nastavení, úprava je velmi jednoduchá a časově velmi
nenáročná.
3. je záruka, že nově vytvořená postupka používá shodné a hlavně shodně nastavené normativy, což
umožňuje i méně zkušenému pracovníkovi vypracovat kvalitní postupku, nezaostávající za originálem.
4. obě postupky jsou porovnatelné, což v normovačské praxi bývá velmi řídký úkaz.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat písemně, telefonicky nebo mailem. Prezentace je zdarma a proběhne ve
vaší firmě.
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