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INTRODUCERE

Fiecare companie caută oportunități de optimizare a proceselor 

pentru a rămâne competitivă pe piață. 

Acest lucru este mai important decât oricând, deoarece companiile 

trebuie să învețe să se adapteze la piață pentru a rămâne profitabile. 

Timpul economisit poate fi dedicat ideilor noi și lucrării la soluții noi.

Vă prezentăm principalele caracteristici ale IRONCAD pentru a vă ajuta 

să vă accelerați procesul de proiectare și să vă automatizați fluxul de lucru.



MANAGER AVANSAT DE PROIECT

Posibilitățile managerului de proiect sunt foarte largi. 

De la nivelul instrumentului, utilizatorul are opțiunea, printre altele, 

de un management extins de proiect și de a crea liste 

de materiale personalizate. Listele pot fi filtrate liber cu împărțirea 

în tipuri de componente și apoi  puteți exporta fișierul în format XLS, 

CSV sau PDF cu fotografii de previzualizare ale pieselor.



IRONCAD are numeroase generatoare pentru a accelera 

munca de proiectare. La proiectarea structurilor din oțel, 

utilizatorul se poate baza pe bibliotecile disponibile. 

Datorită metodei drag-and-drop și punctelor magnetice, 

inserarea pieselor ulterioare este precisă și rapidă. 

Situația este similară pentru alte generatoare - de exemplu, 

după ce ați aruncat un ansamblu de fixare pe fața

unei piese, programul va crea automat găuri și va selecta 

lungimea șurubului.

GENERATOARE DE STRUCTURĂ 
DIN OȚEL ȘI ELEMENTE DE FIXARE



CREAREA AUTOMATĂ A FIȘIERELOR DXF

O funcție utilă atunci când lucrați cu multe piese 

din tablă este articolul din catalogul IC-Extras 

- Export plăci în DXF. După introducerea unui element 

pe întreaga scenă sau numai pe plăcile selectate, 

programul generează fișierele cu model de plăci 

în format DXF o dată. Aceasta permite utilizatorului 

să ocolească proiecția fiecărei plăci și apoi să salveze

 manual în mediul de desen.



PARAMETRIZAREA MODELULUI 
ȘI INSTRUMENTUL DESIGNVARIATIONS

Dacă lucrați cu modele repetate în care sunt modificați doar parametrii individuali, este o idee bună 

să utilizați parametrii și instrumentul DesignVariations. După adăugarea parametrilor corespunzători 

și a modificărilor la design, utilizatorul câștigă capacitatea de a comuta rapid între variantele de model. 

Proiectarea unei astfel de piese necesită ceva mai mult timp, dar dacă piesele sunt utilizate 

în mod regulat, acest proces vă va economisi timp în viitor.
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inserarea pieselor ulterioare este precisă și rapidă. 

Situația este similară pentru alte generatoare - de exemplu, 

după ce ați aruncat un ansamblu de fixare pe fața
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DESENE DE PACHET

Funcția Desene în lot vă permite să creați rapid o documentație plată de la nivelul unei scene 3D.

Acest lucru permite utilizatorului să evite crearea manuală a fișierelor de desen și definirea plictisitoare a vederilor. 

Tot ce trebuie să faceți este să selectați modelul, șablonul și mediul de desen, iar documentația va fi generată automat. 

Caracteristica este dezvoltată în mod regulat cu versiunile ulterioare ale IRONCAD.



IRONCAD, prin furnizarea a numeroase instrumente de proiectare, împreună cu combina-

rea unei abordări inovatoare a proiectării, este o soluție extrem de productivă, iar cu fiecare 

nouă versiune a software-ului, munca devine mai rapidă și mai convenabilă.

O parte din funcționalitatea afișată este inclusă în suprapunerea IC-Normalia. 

Vă invităm să citiți descrierea detaliată a suprapunerii: https://ironcad.ro/ic-normalia/

CONCLUZII



Dacă sunteți interesat de licențe educaționale gratuite pentru soluțiile pe care le oferim,

organizarea de formare sau cooperare în alte domenii, vă rugăm să ne contactați 

prin e-mail sau telefon.

         info@ironcad.ro

        (+40) 0374 861 221

TMSys ROM SRL

Strada Cluj Nr7

300576 Timisoara

CONTACT


