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Nový nástroj Editovat zakázku
Na základě požadavků od několika zákazníků přináší Advance Workshop 2019 nový nástroj pro editaci
importované zakázky. S tímto nástrojem je možné vytvářet / modifikovat zakázku. Je možné přidávat /
modifikovat díly jako jsou profily, plechy, šrouby a obecné prvky.

Nová databáze Inventář
Na základě požadavků zákazníka z oblasti stožárů vysokého napětí je nyní možné uložit do databáze Advance
Workshopu část nebo celou ocelovou konstrukci, kterou je možné znovu použít pro výrobu. Pomocí příkazu
“Převést na zakázku” je možné vytvořit novou zakázku s uloženou konstrukcí, která bude odeslána do výroby.
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Nový Sklad inventáře
Připojením k databázi je nyní možné spravovat inventář ve skladě. Pro každý inventář můžete nastavit množství
pro doobjednání a množství, který se má odeslat do výroby. Když je inventář prodán a množství klesne pod
úroveň obnovy, Advance Workshop automaticky vytvoří výrobní zakázku a pošle ji do výroby. Když je zakázka
hotova, Advance Workshop zvýší množství ve skladě na základě vyrobeného množství.

Nové Prodejní objednávky a Prodejní sklad
Advance Workshop nyní umožňuje prodávat komerční prvky v novém samostatném prostředí. Je možné vytvořit
novou Prodejní objednávku přímo z tyče. Je možné vytvořit prodejní objednávku pro profily, plechy, šrouby,
obecné prvky a Inventář. Když se vytvoří prodejní objednávka, jsou všechny prvky rezervovány ve standardním
skladu. Když je stejná objednávka dodána, všechny objednávky jsou uloženy v samostatném skladu nazvaném
“Prodejní sklad”.
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Nové příkazy v CAD systému
K dispozici jsou nové příkazy v prostředí CADu: Ohyb plechu, Nový plech z bodů, Import úprav.
Ohyb plechu umožňuje přidat na plech informaci o ohybu zadáním bodů ohybu (počátečního a koncového),
úhlu a poloměru.

Nový plech z bodů umožňuje vytvořit nebo modifikovat plech zadáním souřadnic všech bodů obrysu (X, Y).

Nová funkcionalita Import úprav umožňuje uživatelům zkopírovat všechny různé úpravy z jednoho profilu na jiný
stejného průřezu a délky. Advance Workshop prohledává automaticky databázi dílů stejného průřezu (název
profilu) a délky. Poté navrhne seznam všech dostupných prvků a seznam úprav. Stisknutím tlačítka OK se
zkopírují všechny vybrané procesy.

6

Co je nového v Advance Workshop 2019

Nové funkce pro konzole
Na základě požadavků z kanadského trhu jsou nyní ve funkcionalitě Console Advance Workshopu možnost
detekovat čas na zakázce a čas na pracovišti. Pro každého pracovníka mohou uživatelé skenovat nebo
zapisovat Jméno zakázky a Jméno pracoviště se spojením s aktivitou. Tímto způsobem může každý uživatel
vědět, kolik hodin se odpracovalo pro každou zakázku.
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Nové ovladače
Na základě několika požadavků byly vyvinuty nové ovladače: Ovladač pro novou generaci laserových strojů
BLM ve formátu IFC, Ovladač pro Rush Scortegagna, Ovladač pro ohraňovací lis.
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Verze Terminal server
V programu Advance Workshop je nyní k dispozici nové velké zlepšení: dostupnost ve verzi Terminal Serveru.
Je možné nainstalovat všechny balíčky Advance Workshopu pouze na jeden server (se správnými
prerequisites) a pracovat s Advance Workshopem z připojení terminálového serveru.
Toto umožňuje eliminovat všechny síťové problémy, např. s firewallem, antivirem, špatnou konektivitou apod.
Dále toto rozšíření umožňuje aplikaci Advance Workshop pracovat mnohem rychleji.
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Manuální nesting plechů
Na základě požadavků některých zákazníků byla přidána do Advance Workshopu nová funkcionalita pro
asociování plechových dílů k tabulím plechů na skladu.
Tato funkce umožňuje vytvořit rychle nesting plechů bez vlastnictví speciálního nesting softwaru.
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