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“Qualquer que seja a
máquina Tornos que você
estiver usando, o TISIS irá
melhorar a sua eficácia”
Patrick Neuenschwander Software R&D Manager
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TISIS: seu portal em
constante evolução
para a indústria de
nível de eficiência 4.0
Patrick Neuenschwander Software R&D Manager
No mercado global competitivo da atualidade não
podemos perder sequer um momento no cumprimento das demandas de seus clientes. A Tornos já
estava preparando a trajetória para seu futuro de
fabricação altamente produtivo - Indústria 4.0 - há
quatro anos, quando lançamos o nosso editor TISIS
ISO. Atualmente, mais de 1000 pacotes TISIS estão
instalados mundialmente, e o software está evoluindo continuamente para ajudar seu negócio tirar
partido do potencial do aumento de eficiência da
Internet das Coisas.

Software que modela o futuro
Com nosso software de comunicação e monitorização TISIS, escalável e modelador do futuro, você
economiza tempo valioso de programação e monitoriza os processos em tempo real. Durante o processo
você reduz seu risco de erros de programação e
diminui significativamente seu tempo de configuração, enquanto evita tempo de parada por colisão.
Qualquer que seja a máquina Tornos que você estiver
usando, o TISIS o ajudará.
Embora o TISIS tenha sido criado para agilizar e
diminuir o tempo do processo de configuração da
máquina, ele oferece vantagens adicionais atrativas :
Ele conhece todo o seu parque de máquinas Tornos e
pode ajudá-lo a decidir qual máquina usar para produzir uma peça específica. TISIS ajuda-o escrever seu
código e realça os erros de código. Ele marca o código
por cores, apresentando-o em um diagrama Gantt
atrativo e fácil de ler, para que você possa identificar
e otimizar com facilidade o caminho crítico.

Um repositório seguro de conhecimento

Nós sabemos que a eficiência precisa ser mensurável
para ser significativa. É por isso que desenvolvemos o
TISIS, para permitir que você possa realmente medir
a eficiência de sua oficina. Com o TISIS você pode
programar com mais facilidade peças altamente
complexas, ver o seu status em sua oficina, ver os
detalhes de performance de cada máquina e receber
notificações em caso de problemas, a qualquer hora,
onde quer que você esteja no mundo.

TISIS : evoluindo com suas necessidades
As suas experiências de fabricação do mundo real são
levadas em consideração no nosso desenvolvimento
contínuo do TISIS. Na verdade, com base em suas
ideias, continuamos a adicionar novos recursos, como
o TISIS live, um novo módulo que permite aos nossos
engenheiros de serviços especializados analisar o
status de qualquer máquina Tornos conectada no
mundo. Com o TISIS live, nossos engenheiros de
serviço - com sua autorização - podem monitorar de
forma segura as mudanças no estado da máquina,
alarmes e outros dados importantes específicos para
suas máquinas Tornos.
Enquanto fornecedor de soluções centradas no
cliente, convidamos você a entrar em contato conosco
sobre como o TISIS pode evoluir para melhor atendê-lo. Seja uma ideia para uma nova funcionalidade, ou
uma maneira de melhorar a funcionalidade atual do
TISIS, entre em contato conosco em tisis-feedback@
tornos.com e não hesite em experimentar o nosso
software. Você pode experimentar uma versão de
teste por 30 dias em store.tornos.com. Aguardamos o
seu contato !

Ao mesmo tempo, o TISIS funciona como um repositório central do know-how de sua programação. As
operações geradas pelos seus torneiros experientes
são armazenadas de maneira conveniente e segura
em uma biblioteca, para que possam ser repetidas e
reusadas de forma correta pelos seus funcionários
menos experientes.
decomagazine 04-2017

5

