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TISIS 1.4, NOVIDADES DE FIM DE ANO
A primeira mudança imediatamente visível é o nome do produto, que a partir de agora a série de
softwares se chama TISIS para Tornos ISO Swiss Integrated Solution.

Porém, há muito mais a ser descoberto nessa nova
edição da decomagazine, vejamos as últimas evoluções pelo índice. Para saber mais sobre o TISIS e seu
uso pelo cliente, testemunhe a história de sucesso
do TISIS na página 21.
TISIS-Screen
A série de software TISIS se atribuiu de uma nova
aplicação TISIS-Screen para supervisão do parque de
máquinas. Essa aplicação do Windows é um complemento fornecido com o pacote de conectividade,
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que permite adicionalmente a transferência ou a
recuperação de programas peças ou catálogos de
suporte de ferramentas mecânicas.
Swiss GT 26 e CT 20
Com a chegada de duas novas máquinas Swiss
GT 26 e CT 20 na linha de produtos Tornos, o TISIS
se tornou o complemento ideal para a programação de peças nesses equipamentos. Além disso, os
modelos de programas em polegadas estão agora
disponíveis no TISIS.
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Tempo das peças
Um dos destaques da versão TISIS 1.4 é o cálculo
do tempo das peças. Na verdade, esse valor é calculado de maneira automática no momento da
programação da peça. Os valores seguintes são exibidos : Tempo das peças em segundos [s], número
de peça por minuto [p/min] e número de peças por
hora [p/h].
Diagrama de tempo
Para complementar o cálculo automático do tempo
das peças, o TISIS exibe um diagrama de tempos baseado nas operações e sincronizações entre
eles. O diagrama escolhido é o do tipo Gantt, pois
ele permite ainda exibir o caminho crítico e, dessa
forma, determinar de maneira visual as operações
que influenciam o tempo da peça. A atualização do
diagrama acontece também de maneira automática.
É igualmente possível exibir as colunas de tempo
diretamente ao lado do programa da peça.
Loja virtual TISIS
O site do TISIS possui uma atualização referente ao
projeto e funções : novo projeto gráfico relacionado
o site oficial da empresa Tornos. Sua interface passou a ser multilíngue (francês, alemão, inglês etc.) e
os clientes podem, via acesso seguro, ativar e gerar
suas licenças TISIS, além de inscreverem-se no boletim informativo (com atualizações diárias, novidades
etc.).
Se você ainda não adquiriu o software TISIS, é possível baixá-lo pela loja virtual Tornos e testá-lo gratuitamente durante 30 dias : http://store.tornos.com

A noção de operação é introduzida pelas palavras-chave seguintes, postas no início da linha :
(*** nome da operação ***) ou pela função disponível na barra de tarefas : (pressione F12).
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