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Apresentação

A nova versão do TISIS, que a Tornos apresenta hoje, possui novas funções e um novo estilo gráfico sóbrio que
foi inspirado no estilo Metro, famoso graças ao sistema operacional Windows 8.1.

Dois novos painéis de informações aparecem tela
inicial : Novidades da Tornos SA e Dicas & Truques
sobre o software TISIS. Essas informações são atualizadas via conexão internet. É possível desativar a
exibição dos painéis (é só clicar no botão na parte
inferior esquerda).
Acesso mais rápido
Para melhor utilização do software TISIS, foram acrescentados atalhos de teclado (padrão Windows) para
acessar de forma mais rápida as funções e uma barra
integrada à barra de título do aplicativo.
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ATALHO DE TECLADO

FUNÇÕES EDIÇÃO
PEÇAS

CTRL+S

Salvar

CTRL+SHIFT+S

Salvar como

CTRL+Z

Cancelar (Undo)

CTRL+Y

Refazer (Redo)

CTRL+F

Pesquisar

CTRL+W, CTRL+F4

Fechar

CTRL+P

Imprimir

F9

Trajetória 2D

F10

Encaminhar
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Agora é possível abrir vários programas de peças em
um mesmo editor para poder navegar com mais rapidez entre eles.
Agora, a otimização, o controle do programa e a
simulação de movimentos podem ser feitos a partir
da tela de contorno 2D programado.
A função imprimir ganhou uma pré-visualização de
dados para escolher a impressão.

TISIS compara : Trata-se do novo aplicativo que compara eventuais modificações ou adaptações feitas,
por exemplo, no programa de peça na máquina. As
informações das peças, o código ISO ou o catálogo
podem ser comparados e sincronizados individualmente.

A supervisão da máquina está mais completa com
as novas informações sobre seu estado. Além disso,
as informações ganharam uma nova organização por
categoria de máquina.

COMPATIBILIDADE
Caso você use o TISIS com o pacote conectividade, é absolutamente necessário atualizar os
softwares na máquina. Pacote conectividade
e Motion Control de acordo com as seguintes
versões : Pacote Conectividade : 1.3, Motion
Control SwissNano : 403, Motion Control Swiss
ST 26 : 28M.

O aplicativo TISIS Tab para tablet já está disponível no
Google Play Store.
Agora também é possível instalá-lo em diferentes
aparelhos como smartphones, phablets e tablets.
Esse aplicativo é gratuito.

Compatibilidade OS :
Windows XP, Vista, 7, 8 e 8.1 (32/64 bits)
Tamanho de tela recomendado :
WGXA (1280x800 pixels)
Memória RAM e disco rígido :
RAM 2 Gb, HDD 300 Mb
As funções de edição do código ISO e de gerenciamento do catálogo de ferramentas estão disponíveis apenas para SwissNano e Swiss ST 26.
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