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SEMPRE MAIS
FUNCIONALIDADES COM O TISIS
As equipes de desenvolvimento de softwares da Tornos prepararam novas funcionalidades
que tornam o programa TISIS ainda mais simples de utilizar.

01 / 15

Assistente de códigos ISO

Nova peça

O TISIS possui a função de ajuda de programação
via assistentes de instrução e códigos ISO. A janela
“Assistente ISO” é exibida por meio da tecla F12
ou pelo botão na barra do menu Edição. Essa nova
janela Assistente ISO oferece uma breve descrição
de cada código ISO, assim como os parâmetros obrigatórios ou opcionais. A introdução dos dados pode
ser feita pela janela do assistente ou diretamente no
programa.

O TISIS também adicionou uma nova janela para o
assistente “peça nova”. Todas as informações para
a criação de uma nova peça se encontram em uma
única página. Um resumo das escolhas permite um
controle simples da nova peça que se deseja criar.
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Swiss GT 13

Ajuda integrada

Com a chegada da nova máquina Swiss GT 13 na
linha de produtos Tornos, a empresa dispõe de uma
solução para a realização de peças não necessitando
de uma máquina EvoDeco. O TISIS é o complemento
ideal para a programação de peças nessa máquina.
Todas as funções de ajuda de programação, preparação do catálogo de ferramentas virtuais, bem
como a supervisão do monitoramento estão disponíveis desde o lançamento do produto Swiss GT 13.

O produto TISIS vem acompanhado da nova versão 1.5 de ajuda integrada e contextual que se
divide em 3 partes : 1) Ajuda geral de utilização do
software TISIS : descrição das funções de bases do
software, 2) Ajuda de programação ISO contextual
(adapta-se de acordo com o tipo de máquina e versão do código de programação ISO), Essa ajuda é
um complemento ao assistente de código ISO, 3)
Ajuda geral de programação ISO com descrição de
todos os códigos e opções.

NOTA TÉCNICA
No caso de uso do TISIS com o pacote conectividade, é preciso efetuar impreterivelmente as
atualizações do software na máquina, a saber, o pacote conectividade e motion control, de acordo
com as versões mínimas seguintes : pacote conectividade 1.5, motion control SwissNano, CT 20,
Swiss GT 26 : 412, Motion Control Swiss ST 26 28U.
As funções de edição do código ISO e de gestão do catálogo de ferramentas estão disponíveis apenas
para as 5 máquinas seguintes : SwissNano, Swiss ST 26, Swiss GT 26 & Swiss GT 13 e CT 20.
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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 2Gb, HDD 300Mb
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interface multilíngue em FR, AL, IN e outras línguas
e acesso disponível por cliente (via acesso seguro)
para : ativar as licenças TISIS e gerenciá-las ou ainda
inscrever-se no boletim de informações : atualizações disponíveis com novidades etc.
Se você ainda não adquiriu o software TISIS, é possível baixá-lo pela loja virtual http://store.tornos.com e
testá-lo gratuitamente durante 30 dias.
E o futuro ?
Hoje o TISIS está disponível para Android e muitos usuários de máquinas não dispõem de periféricos funcionando segundo este padrão.
Neuenschwander,
responsável
pelo
projeto
comenta : “A versão 1.6 que será apresentada
antes do EMO será multiplataforma, Android, iOS e
Windows Phone”.
Diagnóstico
Na seção de supervisão de máquinas, uma nova
página de informações veio incrementar as funções
de monitoramento, a saber, uma página de diagnósticos. Encontramos pelo sistema de ferramentas
(ou canal) as informações seguintes : Para cada eixo :
a carga e a temperatura, e para cada broca : a carga,
a temperatura e a velocidade real.

Para mais informações sobre o TISIS, contate
o seu revendedor Tornos ou diretamente o sr.
Neuenschwander no endereço a seguir :

Atenção : Essa função está disponível com o pacote
conectividade.
Loja virtual TISIS
O site do TISIS teve seu design e funções atualizados. Vejamos algumas evoluções : Novo design gráfico semelhante ao do site oficial da empresa, com
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Tornos SA
Patrick Neuenschwander
Software Manager
Rue Industrielle 111
2740 Moutier
T +41 32 494 44 44
F +41 32 494 49 03
neuenschwander.p@tornos.com
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