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Zákazník

Generální ředitel

Výrobní ředitel

K dosažení maximální účinnosti výrobních procesů potřebujete technologického  
partnera s komplexním portfoliem: Partner poskytne své znalosti a nástroje  
pro automatizaci, optimalizaci a sledování výrobního procesu.

Vítejte ve světě Tebis, globálního špičkového poskytovatele softwarové technologie 
budoucnosti a vysoce účinných procesních řešení – pro výrobu lisovacích nástrojů, 
forem a modelů, strojírenství a průmyslový design.

Tebis je proces:
Propojuje odborné znalosti, automatizaci 
procesů a maximální efektivitu.
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//   Doplňky  
Specifické pro aplikaci.

//   Datová rozhraní 
Pro výměnu geometrických dat  
s jinými CAD systémy.

//   Procesní knihovny  
Pro simulaci vašich strojů, 
nástrojů, ovládacích prvků  
a NC šablon

//   Aplikační balíčky  
Přizpůsobené konkrétním 
průmyslovým odvětvím  
a specifickému použití  
ve výrobním procesu.

Zákazník dodá konstrukční data  
a obdrží dodávky v požadované 
ceně a termínu.

Ředitel společnosti nese odpovědnost  
za výrobní projekty. Společně s projektovým  
manažerem, softwary Tebis a Proleis plánuje  
a řídí alokaci zdroje, kvalitu, včasné dodávky  
a náklady.

Tebis
Poradíme vám  
se strategiemi a procesy. 
Vypracujeme s vámi  
koncepce orientované 
na váš profit. Implemen-
tujeme softwary Tebis 
a Proleis s procesními 
knihovnami, vytvořenými 
na míru. Zaškolíme vaše 
pracovníky a zajistíme 
spolehlivý provoz  
s individuálními  
službami podpory.

Výrobní ředitel má na starosti zajištění 
efektivní výroby s použitím dostupného 
strojního vybavení a softwaru Tebis, 
kde jsou uloženy informace o vašem 
výrobním prostředí.

Seznamte se se všemi softwarovými produkty a službami, které Tebis nabízí. 
Každý den jsme k dispozici a podpoříme vás i váš tým konzultacemi,  
softwarem, implementací, pomůžeme vám optimalizovat kvalitu,  
zvýšit produktivitu a zabezpečit vaši konkurenceschopnost.



Úspěšné zavádění procesů
s použitím softwaru a služeb Tebis.
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Nejrozsáhlejší částí naší nabídky je software  
a procesní knihovny pro konstrukci, výrobu, řízení dat  
a plánování a řízení výroby.

V průběhu konzultací s vámi Tebis vypracuje plán rozvoje 
strategií a koncepcí zaměřených na přínosy, provede 
analýzu stávajících výrobních procesů a bude centrálně 
řídit odsouhlasená optimalizační opatření během jejich 
realizace.

Tebis je vaším kvalifikovaným partnerem, se kterým můžete úspěšně 
zavádět inovativní technologie a procesy. S našimi zkušenostmi  
a odbornými schopnostmi na poli konzultací, softwaru a realizace 
dokážeme účinně kombinovat všechny aspekty: strategii, cíle, stan-
dardizaci, spolehlivost procesů, nastavení, automatizaci, personál, 
plánování, tok informací a strojní a nástrojové technologie. Tebis  
je jedinou společností, která dokáže celosvětově poskytnout svým 
zákazníkům takovéto maximální výhody.

Obecným přínosem našeho procesního přístupu je zkrácení doby  
procesu a lepší využití nákladných výrobních prostředků.
Jako odpovědný partner zjednodušíme vaše pracovní procesy  
a zvýšíme konkurenceschopnost. Naše odborné znalosti na poli  
vývoje softwaru jsou podtrženy naší schopností pochopit komplexní 
obchodní strategie, procesy a systémy.

Základ pro automatizaci, spolehlivost  
a přesnost 
// aplikační balíčky 
// doplňky 
// procesní knihovny 
// datová rozhraní

Spolehlivost a každodení podpora 
pro vaše CAD/CAM procesy 
// Help Desk 
// individuální podpora 
// servisní kontrakt

Procesní znalost a průmyslová odbornost 
pro zajištění vašeho úspěchu
// konzultace strategií 
// konzultace procesů 
// realizace projektů 
// řízení projektů 
// semináře

Konzultace

Náš tým telefonické podpory spolehlivě a rychle zodpoví 
otázky uživatelů. Servisní kontrakt vám zajistí, že budete 
mít k dispozici aktuální verze softwaru, vydání a servisní 
balíčky, a můžete získat licence pro nové moduly.

Software …
Během implementace budou v systému namodelovány vaše strojní zaří-
zení, nástroje a ovládací prvky. NC šablony obsahují výrobní znalosti, a tím 
umožní standardizovat a automatizovat vaši práci při NC programování.  
Prostřednictvím školení zvýšíme produktivitu vaší každodenní práce.

a implementace

Optimalizace procesů, využití potenciálu
// vytvoření struktury CAD procesů 
// vytvoření struktury CAM procesů 
// postprocesory 
// virtuální stroje 
// školení

 a podpora

Konzultace
  

Software
  

Implementace
  

Podpora



-

Tebis je jediným poskytovatelem CAD/CAM softwaru s vlastním 
oddělením pro firemní konzultace.  
Zákazníci Tebisu profitují z naší specializace ve dvou oblastech: 
vývoj softwaru a praktické konzultace zaměřené na specifická 
průmyslová odvětví. Pouze Tebis a jeho partner MCAE Systems 
vám poskytnou obojí. Další výhoda této dvojí specializace: 
Fungujeme jako partner, který vám bude pomáhat dosahovat 
vašich cílů díky vyšší efektivitě a zlepší konkurenceschopnost.
Tebis Consulting je oddělení společnosti Tebis AG poskytující  
konzultace ohledně výroby. Vyvíjíme strategie pro vytváření 
hodnot a optimalizujeme technické procesy ve výrobě. Žádné jiné 
poradenství vám nenabídne takové výhody jako naše metody  
a praktické znalosti specifické pro různá průmyslová odvětví,  
kombinované se zkušenostmi, které jsme získávali při úspěšné  
realizaci více než 300 projektů.
Všichni naši konzultanti mají mnohaleté profesionální zkušenosti 
ve strojírenství s výrobou forem, lisovacích nástrojů a modelů.
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Procesní a průmyslové znalosti -  
zajištění vašeho úspěchu

Konzultace



Konzultace strategií

Organizace společností – zajištění proveditelnosti

Realizace projektů

Implementace procesních koncepcí – zapojení zaměstnanců

Společnosti jsou konfrontovány s dynamickými trhy, kratšími 
inovačními cykly a vyššími požadavky zákazníků. Řízení projektů  
je tedy konkurenčním faktorem. Tebis a MCAE Systems mají 
metodiku a zkušenosti s projekty specifickými pro průmyslové 
prostředí, pro implementování profesionálního řízení projektů  
v malých a středně velkých společnostech ve výrobním sektoru.
Zaměřujeme se nejen na plánování zdrojů a termínů.  
Definované procesy, celopodnikové standardy, efektivní kontrola  
a monitorování průběhu projektu a včasné odhalování rizik zvyšují 
šance na úspěch projektů a spokojenost zákazníků. Pracujeme 
společně s vámi na způsobu řízení projektů pro vaši společnost.

Řízení projektů

Pouze 10 procent všech provozních transformací je úspěšných.  
Změny jsou často implementovány nedůsledně, protože jsou zastíněny 
každodenními pracovními činnostmi. A navíc: jsme otroky zvyku.
Rychle vnímáme procesní změny jako riskantní. Úspěšná změna musí 
být doprovázena zapojením všech zaměstnanců, kterých se změna  
dotkne, tím zajistí jejich podporu pro změny a přinese transparentnost.

Aktivně zapojíme vaše zaměstnance do projektu. Převezmeme 
odpovědnost za společně vyvinutou optimalizaci a zajistíme,  
aby nové procesy a postupy měly trvalé účinky. Vaše vynaložené úsilí 
vyváží dosažený úspěch ve fázi implementace a dokončení projektu.

Zlepšení průchodnosti – zajistí efektivní využití nákladů

Klíčem k úspěchu společnosti je neustálé slaďování vlastního úsilí  
s potřebami trhu a zákazníků. Podíváme se nezaujatě na vaši  
organizaci a dokážeme sladit vaše služby s potřebami trhu.
Naši experti provedou analýzu, vyhodnotí vaši konkrétní situaci  
a vytvoří společně s vámi strategie a opatření tak, aby vaše  
organizace nabrala správný směr k budoucímu úspěchu.

Tebis a MCAE Systems nabízí odborné informace specifické  
pro různá průmyslová odvětví a má přehled o aktuálním  
technologickém vývoji a dění na trhu.

Čím lépe fungují dohromady jednotlivé výrobní kroky, tím kratší 
bude doba průchodu procesem. Proto analyzujeme celé procesy 
od kalkulace konstrukce až po hotový produkt. Společně s vámi 
pracujeme na vývoji konceptů orientovaných na budoucnost, 
snažíme se zlepšit efektivitu a zajistíme implementaci kontrol  
a měření. Veškeré návrhy na zlepšení vycházejí z konkrétních  
údajů získaných ve vašem podniku a z informací z naší interně 
vytvořené srovnávací databáze. Jako externí projektový manažer  
implementujeme společně odsouhlasenou koncepci se zaměřením 
na termíny a cíle. Spolupracujeme s vámi a s vašimi zaměstnanci  
na posuzování plánovaných investic a pomůžeme vám  
se správnými rozhodnutími.

Konzultace procesu

Konzultace

Dobré řízení projektů znamená zvýšení kapacity

Využití potenciálu a zvýšení produktivity

Semináře Tebis a MCAE Systems pro management jsou primárně 
určeny pro manažery společností a pro manažery výroby a logistiky, 
kteří chtějí používat nové strategie a praktická řešení pro optimali-
zaci efektivity procesů a využití zdrojů v organizaci. Jeden z našich 
seminářů je určen i pro mistry a osoby odpovědné za praconíky  
ve výrobě lisovacích nástrojů. Semináře jsou zaměřeny na praktické 
požadavky, obsahují spoustu informací a jsou nezávislé na systému.
Všichni školitelé mají mnohaleté profesní zkušenosti s výrobou forem, 
lisovacích nástrojů a modelů v oboru strojírenství a dokážou  
samostatně reagovat na vaše otázky a požadavky.

Semináře
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Poskytneme vám konzultace pro management, obchodní strategie 
a procesy, nabídneme vám také konzultační služby pro optimalizaci 
vašich výrobních procesů. Provádíme analýzu trhu, produktů  
a konkurence, vytváříme tržní a konkurenční strategie.
A po analýze a konzultaci nekončíme!  

Provedeme implementaci a převezmeme odpovědnost za naše 
doporučení pro projektové řízení procesů a řízení změn. 
A v neposlední řadě – převezmeme odpovědnost 
za implementaci našich projektů.



Společnosti s vysokými nároky na výrobu používají Tebis verze  
4.0 pro organizování CAD/CAM procesů. Systémy Tebis  
se používají od návrhu přes konstrukci až po výrobu zařízení  
a dílů v nejrůznějších průmyslových odvětvích, jako je např. 
automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba strojů a zařízení, 
výroba domácích spotřebičů a zdravotnické techniky.

Maximální účinnost
Tebis verze 4.0 

Software 
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Průmyslové balíčky, výkonnostní úrovně, rozšíření, procesní knihovny a datová rozhraní

Vyberte si jeden z oborových nebo speciálních balíčků Tebis, které nabízíme v různých  
výkonnostních úrovních. Máme průmyslové nebo speciální balíček optimálně splňující vaše  
požadavky, který můžete kdykoliv individuálně a přesně rozšířit pro své úlohy. 
Pro tento účel nabízíme řadu rozšíření z celkem 9 kategorií. Svou instalaci můžete doplnit 
datovými rozhraními a procesními knihovnami pro propojení se světem CAD a modelování 
svého výrobního prostředí a metod.

Softwarové produkty Tebis

Přehled

DATOVÁ      ROZHRANÍPROCESNÍ KNIHOVNY

Virtuální stroje Technologické 
balíčky

Postprocesory Upínací systémy Šablony  
NC dokumentace

SPECIÁLNÍ BALÍČKY

Konstrukce

Standard
Pro
Premium

Dílna
Standard
Pro

Standard
Pro
NC

Standard
Pro

Dílna 
Standard

Soustružení Drátové 
řezání

Výroba Laserové řezáníOřez ProhlížečSoustružení Drátové řezání DNC

DNC

PRŮMYSLOVÉ BALÍČKY

Výroba nástrojů  
a forem

Standard
Pro
Premium

Standard
Pro
Premium

Standard
Pro

Konstrukce  
Strojů

Průmyslový design

//      Import souborů s CAD modely z jiných CAD systémů

//       Zobrazení a analýza CAD souborů 

//    Volné modelování s důrazem na geometrii volných ploch

//    Technická příprava geometrie pro následné výrobní operace

//    NC programování pro frézování, vrtání, soustružení,  
drátové řezání, laserové řezání a ořez

//    Manuální kontrola jakosti a s podporou NC

//    Správa výrobních dat

//    Plánování a kontrola výrobních projektů

//    Vysoká přesnost:  Modelování povrchů vysoké kvality, interaktivní přípra-
va výroby a asociativní Reverse Engineering umožňují rychlou tvorbu 
přesných geometrií potřebných pro všechny následné procesy

//    Vysoký stupeň automatizace v NC programování: Šablony  
a metody uložené v procesních knihovnách umožňují ještě automatizo-
vanější tvorbu NC programů s použitím modulu Tebis Automill®. Využití 
znalostí uložených vašimi uživateli a našimi konzultanty.

//    Vysoká procesní spolehlivost: Při automatickém spouštění procesů jsou 
mimořádně důležité kontrolní postupy. Díky virtuálním strojům, nástrojům 
a upínacím prostředkům, které jsou uloženy v procesních knihovnách  
a díky technologii Tebis, která detekuje a zamezuje kolizím,  
je dosaženo vysoké spolehlivosti NC programů.

//    Vysoká kvalita: Když NC stroje generují vysoce přesné výsledky, snižuje se 
potřeba ručního přepracovávání. To přináší výrazné zkrácení doby zpra-
cování, zejména při výrobě lisovacích nástrojů a forem.

//     Vysoká organizovanost výroby: V procesu je začleněna správa dat, 
plánování a řízení výroby. To umožňuje interakci každého, kdo je zapojen 
do procesu a optimální využití kapacity zdrojů.

Implementace

PřednostiROZŠÍŘENÍ

Konstrukce  
a Reverse  
Engineering

Výroba NC automatizace NC bezpečnost NC efektivita Kontrola 
kvality

Správa dat Plánování  
a řízení výroby

Příprava 
výroby
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Nejlepší řešení pro jakékoliv průmyslové odvětví.  
Průmyslové balíčky Tebis mají ideální konfiguraci – pro procesní 
řetězce ve výrobě modelů, forem a lisovacích nástrojů, ve stro-
jírenství a v oblasti průmyslového designu. Každý balíček posky-
tuje speciální funkce až ve třech výkonnostních úrovních. Získáte 
přesně to, co potřebujete, a tím dosáhnete maximální efektivity 
vašich procesů. Můžete začít s málem a růst společně s požadavky 
vašich zákazníků.

Průmyslové balíčky Tebis
PRŮMYSLOVÉ BALÍČKY SPECIÁLNÍ BALÍČKY

Výroba 
nástrojů  
a forem

KonstrukceKonstrukce 
strojů

VýrobaPrůmyslový 
design

Ořez Laserové 
řezání

Soustružení Drátové 
řezání

Prohlížeč DNC

ROZŠÍŘENÍ

DATOVÁ ROZHRANÍPROCESNÍ KNIHOVNY

Speciální balíčky Tebis
Nejlepší řešení pro jakoukoliv úlohu. Máte ve svém procesním 
řetězci speciální konstrukční nebo výrobní stanice? Můžete  
je vybavit přesně tím správným softwarovým balíčkem. Naše 
portfolio zahrnuje i cenově výhodné doplňkové pracovní stanice 
CAD nebo CAM a prohlížecí pracovní stanice pro výrobu  
bez papírové dokumentace, např. speciální balíčky pro ořez,  
laserové řezání, soustružení a drátové řezání, ale i DNC stanice. 
Každý balíček poskytuje speciální funkce až ve třech funkčních 
úrovních. Můžete začít s málem a růst společně s požadavky 
vašich zákazníků.

Drátové řezání

Prohlížeč

DNC

Výroba nástrojů a forem

Výroba 

Soustružení

Konstrukce strojů

Ořez

Průmyslový design

Laserové řezání

Konstrukce
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Přednosti

//     Žádné omezení velikosti

//     Vysoká produktivita se standardizovaným  
a automatizovaným NC programováním

//   Rozsáhlé možnosti obrábění pro plošné, polygonální  
a hybridní modely

//   Široké spektrum aplikací pro komplexní NC strategie  
pro obrábění prizmatických ploch a 3D ploch 

//   Vysoká kvalita povrchu dílu s NC programy  
generovanými přímo na CAD plochách

//   Spolehlivé procesy s programováním a simulací  
v realistickém výrobním prostředí

   Specifikace

// Funkce CAD pro modelování

//   Rozsáhlé funkce pro analýzu geometrie

//   Funkce pro opravu a přípravu NC programování

// Široká řada NC funkcí pro obrábění 3D ploch  
   a pro prizmatické frézování a vrtání

//     Detekce kolizí

//   Rozsáhlé možnosti automatizace, včetně zpracovávání feature 
(konstručních prvků)

//   Správa realitě odpovídajících strojů a nástrojů ve virtuálních 
knihovnách

//   Řízení všech kroků obrábění v centrálním Správci výrobního 
postupu

//   Kontrola kvality po obrábění

Průmyslové balíčky

Výroba nástrojů a forem 
Prověřeno praxí

Ať už vyrábíte vysoce kvalitní formy a jednotlivé díly, anebo  
kompletujete tažné nástroje, razicí nástroje nebo modely, balíček 
pro průmyslovou výrobu Výroba nástrojů a forem poskytuje  
nejlepší řešení pro každou aplikaci. Designové funkce poskytují 
celou řadu metod od úprav existujících CAD modelů až po Reverse 
Engineering. Můžete rychle analyzovat a strukturovat komplexní 
díly a připravit je na automatizované NC programování. Funkce 
CAD a CAM jsou v systému Tebis přesně sladěné. Funkce měření 
pomáhají zdokumentovat dosaženou kvalitu.

Výroba nástrojů a forem // Standard 
Mold and Die // Standard

Vstup do světa Tebis CAD/CAM. Ideálně vhodné  
pro obrábění prizmatických dílů, jako jsou lité desky  
a trojrozměrné díly s méně složitými volnými povrchy.  
Můžete použít analytické a přípravné funkce pro drátové modely, 
plošnou geometrii a generování NC programů s kontrolou kolizí 
pro prvotřídní povrchy. Tebis vám umožňuje od úplného začát-
ku pracovat způsobem orientovaným na proces: Balíček Výroba 
nástrojů a forem Standard vám poskytuje přístup  
k uloženým výrobním znalostem a do virtuálního výrobního  
prostředí. Můžete simulovat a analyzovat vypočítané dráhy  
nástrojů z hlediska potenciálních kolizí sestavy nástroje s dílem.

Ideální pro úplné zpracovávání lisovacích nástrojů, licích forem, 
modelů a kalibrů. Můžete připravit také náročné křivkové a plošné 
modely pro NC programování s doplňkovými funkcemi. Můžete 
standardizovat programování až pro 5 os s testovacími nástroji  
a ochránit své stroje a nástroje simulovanou kontrolou kolizí.  
Na pozadí mohou probíhat výpočty a v popředí můžete připravovat 
další díly. Simulace úběru materiálu vám předem ukáže výsledky 
obrábění, zejména v kritických oblastech.

Obsahuje funkce balíčku Výroba nástrojů a forem Standard.

Výroba nástrojů a forem // Pro
Mold and Die // Pro

Skutečně prémiový aplikační balíček. Můžete vyrábět složité lisovací 
nástroje s vysokou efektivitou procesu a maximální kvalitou. Klade 
důraz na automatizaci, standardizaci a efektivitu. Časově úsporné 
CAD funkce a účinné CAM funkce pro 2.5D, tříosé a pětiosé 
obrábění, které se vzájemně doplňují v promyšleném celkovém  
konceptu: Například lze vytvářet středové křivky a vodicí křivky,  
což výrazně zjednodušuje automatizované NC programování.  
Tento balíček můžete zkombinovat s těmi doplňky, které  
potřebujete pro vyřešení jakékoli výrobní úlohy.

Obsahuje funkce balíčku Výroba nástrojů a forem Pro.

Výroba nástrojů a forem // Premium
Mold and Die // Premium
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Nezáleží na tom, zda vyrábíte motory, převodovky, systémy,  
komponenty pro elektrárny, strukturální součásti nebo letadlové 
podvozky – dva oborové balíčky Tebis Konstrukce strojů posky-
tují to nejlepší řešení pro potřeby výroby jakýchkoliv dílů. Můžete 
rychle a snadno připravit své díly na NC programování.  

Průmyslové balíčky

Přednosti

//   Žádné omezení velikosti

//   Vysoká produktivita se standardizovaným a automatizovaným  
NC programováním

//   Široké spektrum použití pro komplexní NC strategie obrábění 
prizmatických dílů a 3D ploch

//   Vysoká kvalita povrchů s NC programy generovanými přímo  
na CAD plochách

//    Nepřetržité zlepšování procesní kvality díky ukládání výrobních 
znalostí v NC šablonách

//   Spolehlivé procesy s programováním a simulací v realistickém 
výrobním prostředí

//   Digitální tok informací napříč celým procesem

Cenově příznivý úvod do světa CAD/CAM pro sériovou  
a maloobjemovou výrobu na tříosých strojích. Pro vrtání  
a frézování komplexních prizmatických dílů z 2D a 3D dat.
Je k dispozici i několik funkcí pro hrubování a dokončování  
v obrábění 3D povrchů. NC standardy zajišťují  
jednotnou kvalitu.

Optimální řešení pro výrobu dílů s komplexní geometrií s otvory  
a velkým podílem volných ploch na 3+2 osých strojích. Můžete 
připravit 3D data pro NC programování a strukturovat je tak,  
aby byla připravena pro výrobu. Tento balíček umožňuje plné 
využití vysokého stupně automatizace softwaru a zjednodušuje 
výrobu. Rozsáhlé funkce CAM pro vrtání a frézování prizmatických 
dílů a volných geometrií umožňují spolehlivou, vysoce přesnou 
výrobu široké řady dílů.

Obsahuje funkce balíčku Konstrukce strojů Standard.

NC programy již nejsou generovány v řídicím systému, ale přímo 
ve specializovaném systému CAM. Se softwarem Tebis můžete  
těžit z vysokého stupně automatizace včetně simulace všech  
NC programů v realistickém výrobním prostředí. Výroba se tak 
stává bezpečnější a z hlediska nákladů cenově efektivnější.

Konstrukce strojů 

Pro výrobu strojních dílů

      Specifikace

//   Rozsáhlé funkce pro analýzu geometrie

//   Funkce pro opravu a přípravu NC programování

//   Rozsáhlá řada NC funkcí pro prizmatické frézování a vrtání,  
ale i pro obrábění 3D ploch

//   Detekce kolizí

//   Rozsáhlé možnosti automatizace, včetně zpracovávání feature 
(konstrukčních prvků)

//    Správa realitě odpovídajících strojů a nástrojů  
ve virtuálních knihovnách

//   Řízení všech kroků obrábění v centrálním  
Správci výrobního postupu

//   Kontrola kvality po obrábění

Výroba nástrojů a forem 
Prověřeno praxí

Konstrukce strojů // Standard
Mechanical Engineering  //  Standard

Konstrukce strojů  //  Pro
Mechanical Engineering  //  Pro
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Průmyslový design  //  Premium
Industrial Design  //  Premium

Zjednodušujeme způsob vytváření kvalitních CAD ploch. 
Když modelujete s hlínou a potřebujete velmi rychle vytvořit  
kvalitní (plošný) CAD model, je vám k dispozici průmyslový 
balíček Průmyslový design. 
Jeho použitím zrychlíte procesy v rané fázi vývoje produktu  
a rychle vytvoříte digitální CAD modely z existujících (reálných) 
dílů nebo prototypových modelů.
  

Průmyslové balíčky

      Specifikace

//  Zpracovávání digitalizovaných dat

//  Kontrola kvality ploch s použitím reflexních linií

//  Reverse Engineering designových ploch

//  Modifikace vzdálenosti ploch a segmentace s tolerančními úrovněmi

//  Reverse Engineering ploch s využitím teoretických hran

//  Volné modelování křivek a ploch

//  Přepínání mezi Reverse Engineering a volným  
modelováním

//  Automatická a přesná synchronizace drátových  
a plošných modelů 

//  Automatická detekce smyček v drátovém  
a plošném modelu

//  Kontrola kvality a oprava ploch

//  Vytváření “class A” křivek a ploch

//  Žádná ztráta dat mezi konstrukčními a výrobními systémy

Přednosti

//  Práce s digitalizovanými daty a CAD plochami v jediném  
modelu souboru

//  Plochy s hladkýmí přechody, s tangentním, případně  
křivostním napojením

//  Definované odchylky od referenčních dat  
(např. digitalizovaná data)

//  Plochy splňují kvalitativní požadavky CAD a CAS systémů

//  Přímá rozhraní na skenovací systémy a CAD systémy

Duplikování: Pro jednoduchý Reverse Engineering s nízkými 
náklady. Balíček je vhodný nejen pro inženýry kvality, měřicí  
techniky, začátečníky na poli Reverse Engineering a CAD,  
ale i pro uživatele, kteří musejí příležitostně a bez speciálních 
znalostí vytvářet konstrukční plochy na skenu. Speciální  
vlastnost: Můžete vytvářet jak čtyřstranné plochy,  
tak i libovolně oříznuté plochy.

Styling (Vyhlazování): Pro nejvyšší kvalitu při modelování 
designových ploch. Umožňuje náročné vyhlazování ploch  
pro následné přímé použití v systému CAS. Speciální vlastnost: 
křivky a plochy lze modelovat i vyhlazovat a kombinovat  
je s plochami vytvářenými na skenu. Designéři a modeláři,  
pracující s CAS systémy, mohou rychle vytvářet designové plochy  
s vysokými nároky na kvalitu.

Obsahuje funkce balíčku Průmyslový design Pro.

Proces rekonstrukce: Pro Reverse Engineering konstrukčních 
ploch - s profesionálním zpracováním skenovaných dat  
a rozsáhlými CAD funkcemi. Speciální vlastnost: Křivky  
a plochy lze modelovat i volně a kombinovat je s plochami  
vytvářenými na skenu. Vhodné pro konstruktéry a CAD  
profesionály s vysokými nároky na správnou topologii  
ploch a kvalitu konstrukce.

Obsahuje funkce balíčku Průmyslový design Standard.

Bez ohledu na to, zda se zabýváte rekonstrukcí ploch ze skenu  
nebo upravujete existující CAD model; ať kontrolujete, opravujete 
nebo modelujete plochy anebo chcete vytvořit “class A” plochy  
s plynulou křivostí – nabízíme vám jedinečné, osvědčené  
metody a funkce.

Průmyslový design 

Rychlá cesta ke kvalitním CAD plochám

Průmyslový design   //  Standard
Industrial Design  //  Standard

Průmyslový design  //  Pro
Industrial Design  //  Pro



SPECIÁLNÍ BALÍČKY  //  Konstrukce 24  |  25

Konstrukce 

Konstrukce připravená pro výrobu

Speciální balíčky

      Specifikace

//    Vytváření křivkových a plošných geometrií

//   Generování síťových geometrií z ploch

//   Měření, analýza, kótování a strukturování v plošném  
CAD modelu

//   Analýza geometrie s použitím kontrolních šablon

//    Korekce a doplňování křivkových a plošných geometrií

//   Vytváření a dělení povrchových plášťů tak,  
aby byly vhodné pro výrobu

//   Tvorba polotovarů

//   Příprava geometrií žeber a drážek tak,  
aby byly vhodné pro výrobu

//   Vytváření vodicích, řídicích a okrajových křivek pro NC obrábění

//    Vytváření pomocných ploch lisovacích nástrojů

//   Vytváření vysoce kvalitních polygonálních sítí

// Práce s referenčními modely

//    Vytváření designových dat ze sítí

//   Manuální korekce plošných CAD modelů

Přednosti

//    Odborníkům na konstrukci umožňuje specializaci na nejrůznější 
oblasti jako je Reverse Engineering, konstrukce a NC příprava.

//   Rychlé a jednoduché NC programování, zkrácení doby výroby  
a zlepšení kvality ploch s perfektně připravenými díly

//   Podporuje spolehlivé, automatizované a cenově  
dostupné procesy strojního obrábění 

//   Cenově výhodné pracoviště s rozsáhlými možnostmi  
doplňkových modulů v plovoucím prostředí 

Cenově výhodný balíček pro jednoduché CAD úlohy, jako např. 
importování, analýza, kótování a strukturování CAD geometrie 
nebo vytváření geometrie drátového modelu. Ideální pracovní 
stanice pro přípravu následných NC procesů v kombinaci  
s doplňky pro konstrukci, přípravu výroby a datových rozhraní.

Pracoviště pro modelování ploch. Je ideální jako platforma  
pro Reverse Engineering a morfování ploch, pro účinnou přípravu 
standardních i volných prvků pro automatizovanou NC výrobu.          
Je zvláště vhodná pro použití v plovoucím prostředí.

Obsahuje funkce balíčku Konstrukce Standard.

Špičkové pracoviště pro speciální úlohy zpracování aktivních 
(technologických) ploch a NC přípravu výroby lisovacích nástrojů. 
Můžete vytvářet vysoce kvalitní sítě a využívat výhod technologie 
asociativních ploch v Reverse Engineering. Funkce pro korekci  
a optimalizaci umožňují rychlé zajištění špičkové kvality ploch.

Obsahuje funkce balíčku Konstrukce Pro.

Speciální balíčky Konstrukce jsou řešením pro speciální  
konstrukční úlohy v procesním řetězci CAD/CAM za příznivou 
cenu. Pokládají základy pro spolehlivou, automatizovanou a 
nákladově efektivní výrobu. Můžete číst data z jiných systémů, 
analyzovat geometrie i opravovat modely  

a doplňovat je drátovými a plošnými geometriemi.  
V plovoucím prostředí je snadné používat speciální balíčky  
Konstrukce v kombinaci se sdílenými doplňkovými moduly.  
Může jít např. o Reverse Engineering nebo morfování ploch.

Konstrukce  //  Standard
Design //  Standard

Konstrukce  //  Pro
Design //  Pro

Konstrukce  //  Premium
Design //  Premium
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Výroba 
Flexibilní výroba za rozumnou cenu

Speciální balíčky

      Specifikace

//   Přístup ke Správci výrobního postupu

//   Celá strojní výroba může být simulována, verifikována,  
dokumentována a distribuována do řídicích jednotek strojů

//        Standardizace a neustálá optimalizace výroby  
s průběžnou údržbou knihoven s virtuálními stroji,  
nástroji a NC šablonami 

//   Generování, korekce a doplňování křivkových, plošných  
a síťových geometrií

//    Měření, kótování, analýza a strukturování v plošném  
CAD modelu

//   Generování a dělení povrchových plášťů tak,  
aby byly vhodné pro výrobu

//    Tvorba polotovarů

//   Příprava geometrií žeber a drážek tak, aby byly  
vhodné pro výrobu

//   Vytváření vodicích, řídicích a okrajových křivek  
pro NC obrábění

//    Rozsáhlé možnosti pro automatizaci a zpracovávání  
charakteristik

Přednosti

//   Specializované, vysoce flexibilní a cenově výhodné  
pracovní stanice

//   Zjednodušuje flexibilní odezvu na každodenní požadavky – např. 
morfování ploch, 5 osé programování a měření  
na stroji na jedné pracovní stanici – zejména  
u plovoucích licencí 

//   Umožňuje konstruktérům specializovat se na nejrůznější oblasti, 
jako je design, NC příprava a NC programování 

//   Podporuje časově úsporné NC programování s optimálně  
připravenými díly

//   Zvyšuje spolehlivost, kvalitu a účinnost

Univerzální pracovní stanice pro čtení CAD dat, přípravu  
dílů na následné procesy a NC simulace v softwaru Tebis  
a export NC programů pro řídicí systém. Simulace úběru materiá-
lu vám předem ukáže výsledky obrábění, zejména v kritických 
oblastech. Ideální pro flexibilní použití široké řady doplňků v pros-
tředích s plovoucí sdílenou licencí. Máte přístup ke Správci výrob-
ního postupu, takže všechny knihovny jsou tím pádem integrovány  
v celkovém procesu.

Cenově výhodné a flexibilní pracoviště pro optimální využití Tebis 
ploch a technologií Správce výrobního postupu. Zahrnuje řadu 
funkcí pro generování a úpravu náročných drátových modelů  
a volných plošných geometrií. Kontrolní šablony a možnost  
automatického opravování křivek vám umožňují přenesení modelů 
do NC programování v mimořádné kvalitě. Ideálně vhodný  
pro směnové použití. Lze jej snadno kombinovat s širokou řadou 
sdílených doplňkových modulů v prostředích s plovoucí licencí.

Obsahuje funkce balíčku Výroba Standard.

Speciální balíčky Výroba vám umožní začlenit cenově výhodné  
a flexibilní pracovní stanice Tebis do vašeho procesního řetězce 
CAD/CAM. Pokládají základy pro spolehlivou, automatizovanou  
a nákladově efektivní výrobu. Tyto pracovní stanice vám poskytnou 
přístup do Správce úloh, který organizuje celou výrobní operaci, 
využívá NC knihovny s virtuálními modely nástrojů a strojních  

zařízení, ale i znalosti metod uložených v NC šablonách. Můžete také 
číst data z jiných systémů, analyzovat geometrie, opravovat modely  
a doplňovat je drátovými a plošnými geometriemi.
V prostředích s vysokou mírou střídání je snadné používat speciální 
balíčky Výroba v kombinaci se sdílenými doplňky. Může jít např.  
o prizmatické obrábění nebo 5 osé obrábění ploch.
 

Výroba  //  Standard
Manufacturing  //  Standard

Výroba  //  Pro
Manufacturing  //  Pro
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Ořez 

Efektivní a spolehlivý ořez plastových a kompozitních dílů

Speciální balíčky

      Specifikace

//       Generování, analýza a příprava křivek a ploch

// Ukládání strategie ořezu a pohybů nájezdu a odjezdu

//       Intuitivní modifikace vektorů a definice strojních příkazů 

//       Simulace NC programů a automatická kontrola kolizí hlavy

//       Automatická kruhová interpolace

//       Automatická detekce standardních geometrických obrysů  
a výpočet v podobě strojních maker 

//       Kontrola krajních poloh a zajištění optimálních  
pohybů stroje 

//       Načítání modifikovaných NC programů nebo programů, 
vytvořených učením na stroji 

Přednosti

//       Snadná příprava geometrie pro NC programování

//       Úspora času vytvářením programů pro 3 až 5 osé ořezávání  
v režimu offline

//            Vylepšení rychlosti, přesnosti a kvality výroby

//        Zvýšení spolehlivosti díky simulacím

//       Zkrácení doby průchodu procesem a snížení nákladů

Cenově výhodný balíček pro 5 osý ořez plastových a kompozitních  
dílů s funkcemi analýzy a přípravy. Mimořádně vhodný jako druhé 
pracoviště na dílně s optimalizací dříve vygenerovaných programů, 
např. pro změnu orientace nebo zahrnutí vlastností stroje. Tento 
balíček vám pomůže zachovat pružnost procesu. 

Tento balíček kombinuje ořez s funkcemi pro prizmatické vrtání  
a frézování, anebo obrábění ploch, např. pro výrobu přírub.  
Můžete rychle a pohodlně obrábět konstrukční prvky (features), 
jako jsou kapsy, díry a rovinné plochy, ale i oblasti s 3D volnou 
geometrií. Analytické funkce detekují vady v CAD souborech, jako 
jsou např. příliš velká segmentace a mezery, a nabízí náhled voleb  
pro automatické opravy.

Obsahuje funkce balíčku Ořez Standard.

Plně vybavená pracovní stanice ořezu pro sériovou výrobu  
vstřikovaných plastových a kompozitních dílů − s automatizovaným 
offline NC programováním. K dispozici jsou funkce pro analýzu, 
modelování a přípravu dílu pomocí křivek i ploch. Můžete  
standardizovat programování s ověřenými nástroji a ochránit  
své stroje i nástroje simulovanou kontrolou kolizí. Na pozadí  
mohou probíhat výpočty a v popředí můžete připravovat  
další díly.

Obsahuje funkce balíčku Ořez Dílna.

Speciální balíčky Ořez poskytují větší flexibilitu v 5 osém ořezávání 
kompozitních dílů, vyztužených karbonovými nebo skleněnými 
vlákny. V procesech lze oddělit kroky programování a obrábění. 
Balíčky zahrnují typické funkce systému Tebis  

pro analýzu geometrie, NC přípravu křivek a ploch,  
NC programování a simulování drah nástrojů. Slouží  
ke standardizaci procesů, organizování nástrojů,  
včetně optimalizace řezných podmínek a NC šablon  
s použitím testovaných postupů uložených v knihovnách.

Ořez  //  Dílna
Trim Machining  //  Shopfloor

Ořez  //  Pro
Trim Machining  //  Pro

Ořez  //  Standard
Trim Machining  //  Standard
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Laserové řezání 
Efektivní a spolehlivé řezání plechů

Speciální balíčky

Přednosti

//   Snadná příprava geometrie

//   Konstrukce upínacích zařízení a jejich příprava  
na 2D výrobu

//   Časová úspora vytvářením programů pro 3 až 5 osé ořezávání  
v režimu offline

//    Vylepšení rychlosti, přesnosti a kvality výroby

// Vyšší spolehlivost díky simulacím

//   Zkrácení doby průchodu procesem a snížení nákladů

Plně vybavená pracovní stanice pro laserové řezání tažených 
plechových dílů – s automatizovaným offline NC programováním. 
K dispozici je rozsáhlá analýza, konstrukce a přípravné funkce pro 
geometrii křivek a ploch. Můžete standardizovat  
programovací práce s testovacími nástroji a ochránit své stroje  
a nástroje simulovanou kontrolou kolize. Na pozadí mohou 
probíhat výpočty a v popředí je možné konstruovat  
např. upínací zařízení.

Obsahuje funkce balíčku Laserové řezání Dílna.

Cenově výhodný balíček pro 5 osé laserové řezání plechových  
dílů s funkcemi analýzy a přípravy křivek. Mimořádně vhodný  
jako druhá pracovní stanice v dílně s optimalizací dříve  
vygenerovaných programů, např. pro změnu orientace
nebo zahrnutí vlastností stroje. Tento balíček vám pomůže  
zachovat flexibilní proces.

Speciální balíčky Laserové řezání jsou nezávislá, automatizovaná 
řešení pro NC programování s integrovanou kontrolou kolizí. 
Balíčky zahrnují typické funkce systému Tebis pro analýzu  

geometrie, NC přípravu křivek a ploch, NC programování  
a simulování drah nástrojů. Jsou k dispozici testované nástroje  
pro standardizaci vašich procesů.

   Specifikace

//   Tvorba, analýza a příprava křivek a ploch

//   Vytváření upínacích přípravků s použitím asistenta

//   Ukládání strategie ořezu a odsunutí nájezdu a odjezdu

//        Intuitivní modifikování vektorů a definování příkazů  
pro stroj

//   Korekce drah ořezu v souřadném systému vozidla nebo  
obráběcího stroje

//   Simulace NC programů a automatická kontrola kolizí hlavy

//   Automatická kruhová interpolace

//   Automatická detekce standardních geometrických obrysů  
a výpočet v podobě strojních maker

//   Kontrola krajních poloh a optimálních pohybů stroje

//   Importování modifikovaných NC programů nebo programů 
tvořených učením na stroji

Laserové řezání  //  Dílna
Laser Cutting  //  Shopfloor

Laserové řezání  //  Standard
Laser Cutting  //  Standard



Soustružení  /  Lathe

Speciální balíčky

Drátové řezání  /  Wire EDM
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Soustružení 
Snadné a rychlé generování programů pro soustružení

Speciální balíčky

Přednosti

//   Snadné začlenění do existujícího CAD prostředí  
s vysoce kvalitními rozhraními

//   Vysoká produktivita se standardizovaným  
a automatizovaným NC programováním

// Výkonné NC strategie

//   Velmi vysoká spolehlivost procesu s kontrolou kolizí kompletního 
nástroje během výpočtu a automatickým zmenšením oblasti

//    Spolehlivé procesy s programováním a simulací  
v realistickém výrobním prostředí

   Specifikace

//   CAD funkce pro modelování

//   Rozsáhlé analytické funkce pro geometrii

//   Funkce pro opravu a přípravu NC programování

//   Rozsáhlé NC funkce pro obrysy, drážky, závity  
a pro vrtání čelních ploch

//   Zamezení kolizím a automatické zmenšení oblasti  
během výpočtu

//        Jsou zohledňovány všechny vlastnosti zařízení  
a řídicí jednotky systému

Cenově výhodné řešení pro přípravu NC programů  
pro soustružení. Obsahuje rozsáhlé funkce pro soustružení 
a několik funkcí vrtání. Můžete analyzovat křivky a plošné 
geometrie a připravit strukturu a design dílu. Simulace  
zahrnuje veškerá zařízení, tzn., že můžete vytvářet spolehlivé 
NC programy ve formátu řídicí jednotky.

Pro kombinaci vrtání, frézování a obrábění doporučujeme 
jeden z balíčků Kontrukce strojů s modulem Soustružení. 
Příslušné informace naleznete na stránkácha 42/43.

Drátové řezání
Přesné řezání komplexních tvarů

       Specifikace

//   Zpracování drátového řezání pro jakýkoliv objem 3D dat

//    Poloautomatická a plně automatická detekce obrysů řezu

//   Šablony pro opakující se výrobní požadavky

//   Výkonné NC strategie a optimalizované cykly odstranění

//   3D simulace úběru materiálu

//   Kontrola před výstupem

//    NC prohlížeč a NC postprocesory

//   Výstup až 5 os přes NC prohlížeč

//   Možnost rozšíření na vícestranné a víceosé drátové  
řezání a erozní broušení

   Přednosti

//   Frézování, vrtání a drátové řezání zkombinované  
v jediném programovacím prostředí

//   Rychlé, standardizované a automatizované  
NC programování

//   Využití plných možností řídicích systémů strojů

//   Maximální spolehlivost

//   Vyšší produktivita stroje

Speciální balíček Drátové řezání se používá pro generování  
NC programů pro 4 osé drátové řezání s testováním kolizí. 
Můžete pro jejich vytváření používat svá rozhraní pro geometrie, 
provádět geometrickou přípravu součástí a spravovat i úlohy 
drátového řezání ve Správci úloh Tebis.

Pro detailní definování NC programů se používá integrovaná 
technologie výpočetního softwaru DCAMCUT. Software 
zohledňuje kapacitu vašich strojů, aby se zamezilo zbytečné  
práci v řídicí jednotce.
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Pro bezpapírový přenos informací od začátku do konce procesního 
řetězce. Ideální volba pro získání a použití užitečných informací,  
jako jsou kóty a poznámky pro výpočty přímo z dílu. Lze vybírat 
různé pohledy na díl. Personál provádějící montáž může zjistit 
všechny potřebné informace o vyráběných a nakupovaných dílech 
několika kliknutími. Lze jej rozšířit funkcemi, jako jsou datová 
rozhraní na další systémy, automatické dělení PDM anebo  
provázání na stromovou strukturu Proleis.

Prohlížeč 
Okno do virtuálního světa

Speciální balíčky

       Specifikace

//   Můžete importovat, vizualizovat, organizovat a strukturovat data,  
a doplňovat je vlastními komentáři

//   Kótování 3D modelu (souřadnice, délky, průměry apod.)  
a stanovení plochy povrchů a objemů

//   Analýza CAD geometrie a její kvality (sklony, zakřivení, rovinné  
a zaoblené plochy, vady)

//   Funkce náhledu pro automaticky opravitelné problémy ploch  
(rizika, segmenty, mezery)

//   Porovnávání technologických úrovní

//   Interaktivní vytváření křivek řezů

//   Přístup k databázím pro výrobu (nástroje, virtuální stroje,  
sekvence obrábění)

//   Prohlížení NC programů s parametry obrábění a vyvolání  
NC informací ve Správci výrobního postupu (Job Manager)

//   Simulování drah nástrojů a kontrola kolizí

//    Úprava technických hodnot v dráhách nástrojů

//   Export NC programů přes postprocesory

//   Příprava NC dokumentace ve formátu PDF

//   Získávání informací o stroji, ustavení a nástrojích

//   Sledování obrábění se simulací úbytku materiálu

Přednosti

//   Výroba bez papírové dokumentace 

//   Informace pro personál jsou vždy aktuální

//   Zajištění konzistentního toku informací

//   Spolehlivý výpočet a plánování výroby

//   Zkrácení doby nečinnosti, přípravy a prostojů

//   Lze používat i bez zkušeností s CAD/CAM systémy

//   Rychlá a snadná obsluha

//          Žádné omezení velikosti

Pro metodu digitálního zpracování od začátku do konce. Obsluha 
stroje má kdykoliv přístup ke všem odpovídajícím informacím  
o výrobě, může pružně monitorovat a řídit celý proces a přidávat 
své praktické zkušenosti. Operátor může měnit nástroje na základě 
objednávek a exportovat testované NC programy ve správném kon-
trolním formátu řídicího systému bez ohledu na programování.

Obsahuje funkce balíčku Prohlížeč Pro.

Pro rychlý přístup ke komplexním informacím. Poskytuje rozšířené 
volby pro úpravu a komplexní funkce analýzy kvality a geometrie. 
Kdokoliv může rychle stanovit podrobnosti odpovídající úlohám 
porovnáním souborů při přípravných pracích. Uživatel může vyt-
vářet plány na základě databází obsahujících informace o výrobním 
prostředí a výrobě.

Obsahuje funkce balíčku Prohlížeč Standard.

Speciální balíčky Tebis Prohlížeč vytvářejí most mezi virtuálním 
počítačovým světem CAD a CAM a skutečnými procesy  
v plánování, výrobě a montáži. Software poskytuje personálu  
nezbytné informace a vytváří podmínky pro přesný výpočet  
a efektivní přípravu práce.

Zajišťuje, že budou na výstupu správné nástroje a že budou  
u frézovacího obráběcího stroje k dispozici všechna data potřebná 
pro výrobu, např. pro nástroje, ustavení a NC programy. Speciální 
balíčky Prohlížeč zabraňují zbytečným požadavkům na další  
informace a přerušení. Tím zajišťují hladké zpracování.

Prohlížeč  //  Standard
Viewer  //  Standard

Prohlížeč  //  NC 
Viewer  //  NC

Prohlížeč  //  Pro
Viewer  //  Pro

K DISPOZICI JE TAKÉ BEZPLATNÝ PROHLÍŽEČ
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DNC 
Sériové a síťové připojení NC

Speciální balíčky

POZNÁMKY  //

       Specifikace

// Začlenění strojů se sériovým rozhraním do výrobních sítí

//   Kontrola a úprava vlastností nástroje, jako je číslo nástroje, rychlost, 
posuv, chlazení, otáčky, rychlosti přísuvu, chladivo a otáčení vřetena

// Správa NC souborů v řídicím systému s použitím  
    komunikačních protokolů Heidenhain 

// Přesun nulového bodu a přepínání pracovní roviny

//        Integrovaný NC editor pro vyhledávání a nahrazování,  
a také pro přímý vstup

//   Umístění bodu restartování, např. pokračování se sesterským  
nástrojem po zlomení

//    Protokol pro technologická a organizační data NC programů  
a nástrojů

//   Kombinace několika NC souborů do jednoho NC programu

//   Opakované použití NC souborů v různě orientovaných ustaveních

//   3D grafická vizualizace NC programů

Přednosti

//   Oddělení NC zpracovávání od NC programů v čase,  
místě a organizaci

// Spolehlivý centrální přenos dat

//   Specifický NC formát pro řídicí systém není generován,  
dokud to není nezbytné

// Rychlé nastavení a vybavení nástrojů

//   Jednoduchý a výkonný balíček pro dílnu

Balíček zahrnuje přímé propojení stroje se správou fronty  
a s online konverzí formátu. Je možné zobrazit požadované 
nástroje. Lze zkontrolovat naprogramované hodnoty pro číslo 
nástroje, řezné podmínky apod., a v případě potřeby nastavit 
správné hodnoty pro výrobu. Tento pohodlný nástroj pro přenos 
dat lze používat i pro jednoduché transformace souřadnic  
a otáčení, zrcadlení a změnu měřítka NC programů.

Speciální balíček DNC se používá pro dodávání NC programů  
do jednoho nebo několika frézovacích strojů (maximálně  
4 kanály). Řídicí jednotky – zvláště ty, které mají jen sériové 
rozhraní – jsou přesně začleněny v datové síti s DNC. DNC 
umožňuje NC zpracovávání oddělené od NC programů  
v čase, místě a organizaci. Personál strojní výroby rozhoduje,  
kdy a na kterém stroji budou prováděny konkrétní NC programy 
nezávisle na NC programování. Načítají NC programy ze serveru  
a přenášejí je do připojených NC řídicích systémů v požadovaném 
formátu.

Váš balíček Tebis

DNC
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Správa dat

Plánování a řízení výroby 

Procesní knihovny

Doplňky

Datová rozhraní

NC automatizace

Kontrola kvality

Konstrukce a Reverse Engineering

NC bezpečnost

Výroba

NC efektivita

Příprava výroby

Doplňky

Pro každý požadavek odpovídající řešení: Zajistěte  
si konkurenční výhodu maximální automatizací, kvalitní 
správou dat nebo specializovanými funkcemi pro konstrukci 
a přípravu výroby. Nabízíme individuální doplňky pro vaše 
průmyslové odvětví a speciální balíčky, které nemusejí  
být obsaženy ve všech aplikačních balíčcích.

Datová rozhraní

Nejlepší řešení pro výměnu dat: Kvalitní rozhraní pro všechny 
běžné CAD systémy zajišťuje vysokou kompatibilitu dat. 
Společný přenos geometrie, struktury a informací  
o produktu a výrobě zabezpečuje větší spolehlivost procesu. 
Pro tyto potřeby nabízíme široké spektrum rozhraní.

Procesní knihovny
Odpovídající řešení pro každé výrobní prostředí: Aby Tebis  
znal každý detail vašeho výrobního prostředí, máme k dispozici  
virtuální stroje, postprocesory, NC šablony, upínací zařízení  
a šablony pro NC dokumentaci. Nabízíme je jako katalogové  
standardy, které můžete sami nebo při realizaci přizpůsobit  
svým požadavkům. 

SPECIÁLNÍ BALÍČKYPRŮMYSLOVÉ BALÍČKY

DOPLŇKY

Konstrukce 
a Reverse 
Engineering

NC 
bezpečnost

Plánování  
a řízení 
výroby

Výroba NC 
efektivita

Příprava 
výroby

Kontrola 
kvality

NC 
automtizace

Správa dat

PROCESNÍ KNIHOVNY

Virtuální 
stroje

Techno- 
logické  
balíčky 

Post- 
procesory

Upínací 
systémy

Šablony  
NC doku- 
mentace

DATOVÁ ROZHRANÍ

Standardní Přímé Speciální
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BREP Base
BREP Base

Základní funkce pro rychlou a 
spolehlivou úpravu CAD ploch 
pomocí asociativní Tebis BREP 
technologie (Boundary  
Representation).

Konstrukce ploch – Plus
Surface Design – Plus

Speciální konstrukční úlohy jen na 
pár kliknutí myší. Tvorba profilů, 
tažených i tečných ploch, uzavření, 
prodloužení či aktivních ploch.

Zpracování digitalizovaných dat
Digitized Data Processing

Rychlý převod existujících 
fyzických dílů do CAD světa  
a vytváření kvalitních sítí  
z digitalizovaných dat skenerů.

Optimalizace ploch – Automatická
Surface Optimization – Automatic

Stiskem tlačítka lze rozpoznat 
problematické oblasti v plošném 
CAD modelu a provést automatickou 
opravu s úspěšností přesahující 90 %.

Reverse Engineering - Konstrukce
Reverse Engineering - Design

Kompletní sada funkcí pro Reverse 
Engineering v konstrukci: Kombi-
nace křivek a ploch vytvořených na 
polygonálních sítích s volně mod-
elovanými plochami a křivkami.

Integrace Faro
Faro Integration

Možnost připojit k systému Tebis 
rameno Faro, měřit body, skenovat 
plochy a dále je digitálně zpracová-
vat. Porovnání skenů s existující 
geometrií CAD.

Optimalizace ploch – Manuální
Surface Optimization – Manual

Manuální úpravy a optimalizace 
ploch a plošných CAD topologií 
umožňují pracovat se soubory dat  
z jakéhokoliv zdroje.

Modelování ploch
Sufrace Modeling

Vyhlazení a optimalizace křivek  
a ploch, napojení na sousední prvky 
tak, aby byla zajištěna jejich maximál-
ní kvalita (class A). Vytváření modelu 
na polygonálních sítích nebo volným 
modelováním.

Morfování ploch
Surface Morphing

Pro morfování (deformace) plošných 
modelů u velkých ploch tvářecích 
nástrojů, licích forem a kon-
strukčních modelů. Výsledek: Morfo-
vaný model podle vašich požadavků  
a zkontrolovaný z hlediska kvality.  

Konstrukce a Reverse Engineering 
Vytváření, úprava a doplňování plošných modelů
Doplňky Tebis z kategorie Konstrukce a Reverse Engineering jsou 
přizpůsobeny potřebám průmyslového návrhu, výrobě lisovacích 
nástrojů, forem a modelů. Používají se pro vytváření, úpravu  

Doplňky

Přednosti

//   Praktická a flexibilní konstrukce

//     Při provádění speciálních úkolů šetří výrazně čas,  
stačí jen pár kliknutí myší

//     Díky funkcím pro automatické opravy a optimalizaci  
vytváří vždy kvalitní plochy 

//   Rychle a snadno vytváří spolehlivé plošné modely  
pro NC programování

a doplňování ploch a vytváří základ pro kvalitní výstup z výroby. 
Podle potřeby tak můžete snadno rozšířit průmyslové a speciální 
balíčky.

Reverse Engineering – Klasický
Reverse Engineering – Classic

Tvorba křivek a ploch s tečnými 
přechody přímo na sítích a jejich 
další zpracování v jiných CAD 
systémech.
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Výroba
Funkce pro všechny vaše potřeby při obrábění
Doplňky z kategorie výroby jsou optimalizovány pro úlohy 
obrábění, které se opakovaně vyskytují v procesech výroby  
lisovacích nástrojů, forem a modelů. Tyto doplňky vám  

Doplňky

Přednosti

//    Konzistentní procesy

//   Rychlé NC programování – ukládá vaše odborné znalosti  
do šablon

//    Optimalizace všech obráběcích operací v přehledně  
strukturovaném Správci výrobního postupu (Job Manager)

//   Vysoká propustnost výrobních procesů díky kontrole  
celých programů z hlediska kolizí

//    Vysoká kvalita výroby díky použítí strategií pro optimální  
využití nástrojů

poskytnou dokonalé výsledky a maximální spolehlivost procesu.  
Můžete tedy velmi snadno rozšířit své oborové a speciální balíčky  
o potřebné doplňky.

2.5D Vrtání a frézování – Plus
2.5D Drilling and Milling – Plus

Více NC funkcí pro vrtání a 
prizmatické frézování.

5 osé frézování po křivce
5-Axis Curve Milling

Umožňuje programování 5 osých 
souvislých drah pro obrábění  
po křivce středem, kontaktní  
a čelní.

5 osé laserové řezání
5-Axis Laser Cutting

Používá se pro vytváření víceosých 
NC programů pro laserové řezání v 
režimu offline. Je eliminován proces 
programování na stroji.

5 stranné obrábění
5-Sided Machining

Umožňuje prostorovou orientaci 
nástroje pro 2 osé a 3 osé obrábění 
a pro interaktivní optimalizaci 
orientace.

5 osé tečné frézování 
5-Axis Side Milling

Programování 5 osých souvislých  
drah pro obrábění vhodných 
povrchů dílů bokem nástroje 
(swarf).

5 osý ořez
5-Axis Trimming

Požívá se pro přípravu víceosých 
NC programů pro ořez plastových  
a kompozitních dílů.
Je eliminován proces programování 
na stroji.

5 osé frézování ploch
5-Axis Surface Milling

Programování drah pro čelní 
frézování. Možnost tvorby pro-
gramů pro 5 osé souvislé frézování 
dílů libovolné složitosti.

Obrábění s podřezáním
3+2-Axis Undercut Machining

Snadné a spolehlivé obrábění  
geometrií s podřezáním.

Soustružení
Lathe

Umožňuje vytváření NC programů 
pro soustružení obrysů, drážek  
a závitů a vrtání čelních ploch  
s úplnou kontrolou kolizí  
sestavy nástroje.

4 osé drátové řezání
4-Axis Wire EDM

Umožňuje programování 4 osého 
drátového řezání s kontrolou kolizí 
přímo na 3D modelu s použitím 
vhodné technologie šablon  
a 3D simulace úběru materiálu 
pro programy vhodné pro strojní 
zařízení.

Doplňky drátového řezání
Wire EDM add-ons

Indexované vícestranné obrábění, 
souvislé víceosé obrábění,  
zmodernizování NC procesoru  
pro víceosé obrábění, vylepšení  
simulace úběru materiálu  
pro víceosé erozní broušení.
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Příprava výroby 
Příprava je polovinou úspěchu

Doplňky

Přednosti

//   Vynikající flexibilita při sestavování specializovaných pracovišť

//   Umožňuje cílené využití personálu pro specifické úlohy

//        Vysoká spolehlivost všech následných procesů CAD/CAM

//    Jednoduché, rychlejší NC programování

//   Kratší doby obrábění 

//   Výrobní výsledky vysoké kvality

Příprava elektrod 
Electrode Preparation

Úplná sada funkcí pro vytváření elektrod pro elektro-
jiskrové obrábění z geometrie formy včetně kompletace, 
správy a přípravy pro výrobu a měření kvality.

Slouží pro rychlé a snadné generování parametrických 
obrysů profilu pro soustružení. Při jakékoliv změně  
se aktualizuje celý nákres. Importované geometrické 
prvky mohou být automaticky parametryzovány  
a kótovány.

NC příprava 
NC Geometry Preparation

Vysoce automatizovaná příprava CAD modelů vhodných  
pro následné NC programování. Některé z funkcí byly  
přizpůsobeny speciálním a vysoce kvalitním NC funkcím  
a strategiím, jako je např. frézování drážek nebo  
dokončování ploch s prostorově konstantním krokem.

Příprava přesného tuhého tělesa
Exact Solid Preparation

Aktivní kombinace ploch a geometrie přesného tělesa 
v jediném datovém souboru s funkcí automatického 
řezání na základě volně definovatelných pravidel pro 
zajištění všech relevantních výsledků. Geometrii  
je přidělena barva a je uložena ve specifických vrstvách 
pro automatické NC programování. Doporučeno  
ve spojení s doplňkovou funkcí Příprava aktivní plochy.

Příprava upínacího přípravku
Part Fixture Preparation

Asistent pro rychlé a jednoduché konstruování  
kompletních upínacích přípravků s žebrovou  
konstrukcí, např. pro ořezávání laserovým  
řezáním nebo ořezem.

Příprava aktivní plochy 
Active Surface Preparation

Slouží k přípravě geometricky přesných dílů bez  
potřeby definice NC atributů, jako jsou např. přídavky 
na obrábění nebo tloušťka stěny (tlakové plochy, oblasti 
odlehčení). Vygenerovanou geometrii lze použít přímo 
pro NC výrobu. Doporučeno ve spojení s doplňkem 
Příprava přesného tuhého tělesa.

Doplňkové funkce z kategorie Přípravy výroby jsou určeny  
speciálně pro optimální přípravu CAD modelu pro všechny  
následné NC procesy ve výrobě lisovacích nástrojů, forem  
a modelů. Přínosy pro vás: Rychlejší a spolehlivější výroba s lepším 

využitím nákladů. V závislosti na požadavcích lze tyto doplňkové 
funkce kombinovat s doplňkovými funkcemi z jiných kategorií, 
např. NC automatizace.

Příprava obrysů soustruhu pro soustružení
Lathe Contour Preparation
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NC automatizace 
Řešení stiskem jednoho tlačítka

Základ NC automatizace
NC Automation Base

Zjednodušuje NC programování 
používáním šablon obrábění  
s automatickým výběrem prvků.

NC bezpečnost
Je dobré vědět, že to funguje
Doplňky pro NC bezpečnost jsou užitečné pro všechny výrobní 
metody. Můžete virtuálně kontrolovat všechny aktuální podmínky, 
zakročit se zamezením kolizí a označit konflikty pro snadnou 
pozdější korekci. Bezpečnostní funkce jsou specificky navržené  
pro umožnění sebeobslužného obrábění, pro zpracovávání  
bez nutnosti dohledu, ale také bez starostí.

Doplňky

Přednosti

//   Rychlé a spolehlivé NC programování

//    Používání prověřených standardů obrábění

//   Kratší doby potřebné pro realizaci výroby

Přednosti:

//   Provoz většího počtu strojů

//    Optimální použití nástrojů

//   Zavedení spolehlivých procesů

//    Maximální využití strojů

//   Snížení pracovní zátěže personálu

Tyto doplňky umožňují automatizaci a standardizaci procesů  
v NC programování pro 3 až 5 osé obrábění. Můžete pracovat 
rychleji, aniž by to mělo dopad na kvalitu.

Technologie Feature – Volné
Feature Technology – Free-form

Obrábění prizmatických geometrií, 
které nelze popsat jako standardní 
geometrii. Ty jsou automaticky 
detekovány a je jim přiřazen  
postup obrábění.

Technologie Feature – Standardní
Feature Technology – Ruled-form

Ušetřete čas potřebný pro progra-
mování a úpravu standardních  
geometrií. Ty jsou automaticky  
detekovány a jsou jim přiřazena  
pravidla pro obrábění. Můžete  
pracovat přehledně, spolehlivě  
a rychle.

Zkontroluje dráhy nástrojů z hlediska 
kolizí a koncových spínačů. Vypočítá 
celou kinematiku od strojní hlavy, 
revolverové hlavy apod. přes všechny 
lineární a rotační osy až po obrobek. 
Tím se šetří čas potřebný k upnutí, 
výběru nástroje, ustavení a odjetí pro 
bezproblémovou výrobu.

Rozpoznání kolize stroje
Machine Collision Check

Tato automatická funkce redukuje 
oblasti frézování pro zamezení kolizí 
mezi držákem nástroje a obrobkem. 
Deaktivované oblasti se ukládají  
a lze je obrábět  např. v následujícím 
kroku s použitím jiného nástroje. 

Zamezení kolizí – Omezení oblasti
Collision Avoidance – Area reduction

Zamezení kolizí – 3 až 5 os
Collision Avoidance – 3 to 5-axis

Slouží k detekci a zamezení kolizí 
držáku nástroje s obrobkem již 
během výpočtu dráhy. Nástroj 
zabrání detekovanému nebezpečí 
kolize provedením pohybu  
natočení. Funkce automaticky 
změní 3 osé dráhy na 5 osé dráhy.
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Zamezení plného řezu
Full-Cut Avoidance

NC efektivita 
Lze postupovat ještě rychleji?

Doplňky

Přednosti

// Nejlepší možná implementace obráběcích center

//    Šetří čas prováděním paralelních výpočtů

//    Snadné řízení všeho od náročných kinematik až po roboty

//   Práce v realistickém virtuálním prostředí

//   Řízení všech měření přímo z NC programování

Kinematika robota
Robot Kinematics

Provádí programování a kontrolu stroje s více  
než 5 osami s použitím modelu virtuálního stroje. 
Například můžete používat 6 osé kloubové roboty  
pro snadno obrobitelné materiály nebo pro aplikace  
s menšími požadavky na přesnost.

Programování s virtuálním strojem
Programming with Virtual Machine

Plánování konfigurace, nástrojů a jejich orientace ještě 
před programováním. Je možné nastavit stroj a přidružené 
zařízení během definování operací NC obrábění. Zařízení 
osy stroje lze v NC programu individuálně polohovat. Také 
je možné optimalizovat vypočítané dráhy během strojní 
simulace.

Možnost rozšíření vašeho NC pracoviště pro dosažení větší  
efektivity. Roboti stále více vyplňují mezeru mezi ruční výrobou  
a obráběcími centry. Můžete používat virtuální stroje  

pro optimalizování výroby. Simultánní výpočet obrábění urychlí 
vaše NC programování. Vícenásobné upínání a shoda nástrojů 
přináší měřitelné časové přínosy pro vaši dílnu.

Vícenásobné upínání
Multiple Setup

Umožňuje výrobu několika obrobků současně na stole 
stroje, na paletách a upínacích věžích. Takto lze zajistit 
časové oddělení NC programování a plánování ustavení 
tím, že součást je možné nejprve programovat a násled-
ně, krátce před obráběním, nadefinovat upnutí.

Simultánní výpočetní proces
Simultaneous Calculation Process

Rozšíření stávajícího rozsahu NC funkcí o simultánní 
NC výpočet a simulaci. To je vyžadováno pro výpočet 
na pozadí, aby byl možný nepřetržitý, neomezený  
přístup k NC výpočtům a Správci výrobního postupu 
(Job Manager) dále pro definování, spouštění, simu-
lování NC výpočtů a pro výstup NC programů.

Shoda nástroje
Tool Match

Porovnání skutečných nástrojů pro frézování a vrtání
s virtuálními nástroji v seřizovacím přístroji nástrojů. 
Díky tomu lze zajistit, aby použité nástroje nezpůsobily 
kolize nebo problémy s koncovými spínači.

V závislosti na úloze obrábění a stroji, lze snížit rychlost 
obrábění při plném opásání nástroje generováním 
kruhových (trochoidálních) pohybů nebo výpočtem 
dynamického rozvržení drah pro adaptivní hrubování.  
Tím jsou umožněny zvlášť velké hloubky obrábění. Pro 
dosažení časové úspory lze výsledné velké kroky hrubo-
vat zpětně odspodu nahoru.
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Kontrola kvality 
Kvalita bez kompromisů

Doplňky

Přednosti

//   Jednoduché, rychlé a pohodlné porovnání geometrie  
dílů nebo elektrod s aktuálně vyráběnými díly

//   Použití dobře známého provozního schématu Tebis  
pro kontrolu jakosti

//    Využití výhod práce s jediným systémem pro různé aplikace

//   Na konci procesu získáte přesné elektrody a díly testované  
z hlediska kvality

Tvorba bodů měření - měření ploch
NC Point Generator - surface measurement

Používá se pro vytváření a výpočet měření nástrojů 
přímo v systému Tebis, pro řízení kvality podporované 
počítačem; kombinuje frézování a kontrolu kvality.

Měření elektrod – NC řízené
Electrode Measurement – NC-controlled

Slouží k analýze rozdílů mezi geometriemi elektrod
 v systému Tebis a na hotových elektrodách. Můžete  
stanovit hodnoty ofsetu pro skutečnou elektrodu  
a zkontrolovat kvalitu vyjiskřených ploch.

Plošná měření – NC řízená
Surface Measurement – NC-controlled

Umožňuje analýzu kvality hotových komponent  
a optimálně začlení operace měření do výrobního  
procesu. Používá dříve vytvořené měřicí dráhy  
pro měření, vyhodnocování dat a dokumentaci  
v pracovní stanici stroje.

Měření - Základ
Measurement Base

Základní funkce pro vytváření drah měření, měření dílů 
v NC strojích, kontrolu kvality elektrod a ofset, 
a měření měřicími stroji s ručním ovládáním.

Zajištění kvality je důležitou součástí každého výrobního řetězce. 
To je důvod, proč komplexní řešení Tebis integruje testování všech 
součástí nebo elektrod přímo do výrobního procesu. Kdykoliv  

chcete měřit své díly na obráběcích nebo měřicích (CMM) strojích 
s použitím NC řízení nebo ručně – Tebis poskytne všechny  
potřebné funkce. Vyrábějte kvalitu. Hned od začátku.

Tvorba bodů měření - měření elektrod
NC Point Generator - electrode measurement

Možnost vytvářet dráhy měření pro stanovení ofsetu  
a kvality hotových elektrod; kontrola elektrody  
s měřicími sondami na měřicím nebo obráběcím stroji.

Měření - Manuální
Measurement - manual

Poskytuje funkce pro jednoduchou kontrolu kvality dílů 
s použitím měřicích strojů s ručním ovládáním.
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Připojení serveru
Server Connection

Připojení pracovní stanice Tebis jako klienta k serveru 
Proleis a k serveru Tebis pro správu dat, externí systémy 
správy nástrojů nebo plánování a řízení výroby.

Připojení stromové struktury na Proleis
Structure Tree Connection to Proleis

Poskytuje přístup k datové struktuře Proleis  
ze systému Tebis a zobrazí specifická data pro osobu 
a projekt. Stav objednávky je indikován pomocí  
kontrolky semaforu v řízení a plánování výroby.

Dělení PDM – Automaticky
PDM Splitter – automatic

Rychlé dělení souborů velkých sestav, např. designů 
lisovacího nástroje, na jednotlivé soubory  
pro CAD/CAM.

Správa dat Proleis
Proleis Data Management

Nabízíme rozsáhlé softwarové komponenty od společno-
sti ID GmbH pro server Proleis, klienty Proleis a klienty 
Tebis pro implementaci řešení správy dat se systémem 
Proleis. Server a klient Proleis, správa výrobních dat,  
integrace Tebis, správa konstrukčních dat, archivace, 
rozhraní systému PDM, rozhraní systému ERP.

Připojení Správce výrobního postupu na Proleis
Job Manager Connection to Proleis

Využití funkce správy dat Proleis v systému Tebis, 
příprava šablon pro výrobu v modulu Proleis a 
přímé ukládání výsledných dat Tebis (NC programy, 
nástroje, NC dokumentace) v modulu Proleis.

Server pro správu databáze nástrojů
Tool Database Management Server

Je požadován pro správu a ukládání dat z externích 
systémů správy nástrojů. Server komunikuje  
s pracovními stanicemi Tebis přes doplňkovou funkci 
připojení na server. Datový server může být opatřen 
systémy řízení nástroje Walter TDM a Zoller TMS.

Připojení Walter TDM
Walter TDM Connection

Naváže se online spojení mezi systémem řízení 
nástrojů Walter TDM a připojenými pracovními 
stanicemi Tebis pro účely přenosu informací  
o existujících nástrojích z externí databáze nástrojů 
a jejich zobrazení ve správě nástrojů Tebis.

Připojení Zoller TMS
Zoller TMS Connection

Naváže se online spojení mezi systémem řízení 
nástrojů Zoller TMS a připojenými pracovními 
stanicemi Tebis pro účely přenosu informací  
o existujících nástrojích z externí databáze nástrojů 
a jejich zobrazení ve správě nástrojů Tebis.

Správa dat 
Technologie klient/server pro přenos dat s použitím PDM a TDM

Doplňky

Přednosti

//     Import soupisu materiálu z CAD modelů nebo ERP systémů  
(Podnikové plánování zdrojů)

//   Centrální správa dat se změnovým řízením 

//   Automatizovaný import a správa NC programů

//    Efektivní komunikace prostřednictvím verzování

//   Administrace přístupových práv zaručuje spolehlivost procesu

//   Připojení k systémům řízení nástrojů

Účinná technologie klient/server je nezbytnou podmínkou pro 
přístup k datům v reálném čase z jiných IT systémů pro pracovní 
stanice Tebis.
Pracovní stanice Tebis lze používat v kombinaci s jinými systémy  
s použitím doplňků pro správu dat. To integruje systémy pro PDM 
(správa dat produktu) a TDM (správa dat nástroje) do vašeho pros-
tředí Tebis a zajistí lepší správu dat.

Vedle doplňkových funkcí Tebis nabízíme také produktovou řadu 
klient/server Proleis od společnosti ID GmbH. Pro účinnou správu 
dat je vhodné připojit pracovní stanice Tebis jako klienty k serveru 
Proleis, v případě potřeby je možné doplnit instalaci o klienta Pro-
leis, a rozšířit server i klienty nejrůznějšími doplňkovými funkcemi. 
Následně je možné využít doplňkové funkce Tebis a Proleis pro 
správu dat k organizaci interakce mezi všemi procesními stanice-
mi, které se podílejí na výrobě. Na základě toho je možné rozšířit 
plánování a řízení výroby v závislosti na požadavcích společnosti.
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Plánování a řízení výroby 
Připojení ERP systémů, centralizace výrobních dat (MES) 

Doplňky

Přednosti

//   Plánování výroby od začátku do konce s použitím  
MES (systém realizace výroby)

//    Optimalizovaný procesní tok zohledňující logistiku  
jednotlivých dílů

//   Transparentní výroba

//   Spolehlivý základ pro rozhodovací procesy

//   Centrální informační uzel ve výrobě

//    Spolehlivé obstarávání nástrojů pro stroje

//    Začlenění všech IT systémů

Připojením ERP systémů získáte možnost používání palety 
užitečných produktů klient/server Proleis od našeho partnera  
ID GmbH. Můžete plánovat svou výrobu, optimálně využívat 
kapacitu zdrojů, vyvíjet a konzistentně aplikovat strategie pro úzká 
místa v procesu. Pracovní stanice Tebis mají k dispozici seznamy 
úloh pro personální a plánované využití stroje, a jsou začleněny  
do uživatelského rozhraní Tebis. Celý logistický cyklus  

je podporován od obstarávání přes příjem zboží, řízení  
skladových prostor až po generování příkazů k přepravě. Můžete 
také spravovat svůj zásobník nástrojů a vytvářet příkazy k sestavě 
pro přípravnu nářadí a zajistit tak spolehlivou dodávku nástrojů  
ke strojům. Doplňky Připojení serveru a Připojení stromové  
struktury Proleis z kategorie Správy dat jsou požadovány  
pro plánování výroby a řízení pracovních stanic Tebis.

Synchronizace Správce výrobního postupu – Proleis
Job Manager Synchronization – Proleis

Možnost propojit výrobní postupy definované  
v systému Proleis s operacemi obrábění ve Správci 
systému výrobního postupu Tebis a vytvořit  
základnu pro určení požadavků na nástroje  
a doby použití nástrojů.

Požadavky na sestavení nástrojů – Proleis
Tool Setup Orders – Proleis

Tento doplňkový modul lze použít pro automatické 
zajištění nástrojů – od požadavku na nástroj přes 
montáž a měření, až po dodání nástroje ke stroji.

Logistika nástrojů – Proleis
Tool Logistics – Proleis

Tento modul spravuje zásobník nástrojů ve výrobě  
a stanoví požadavky na nástroje z NC programů Tebisu.

Plánování a řízení výroby - Proleis
Proleis Manufacturing Planning and Control

Pro správu plánování a řízení výroby nabízíme rozsáhlé 
softwarové komponenty od společnosti ID GmbH pro 
server Proleis, klienty Proleis a klienty Tebis: předběžné 
plánování, podrobné plánování, řídicí konzolu včetně 
synchronizování kapacity, pořizování provozních dat, 
pořizování strojních dat, synchronizace Správce úloh, 
logistiky nástrojů, připojení měřicích zařízení, připojení  
zdvihacích a skříňových systémů, logistiky dílů,  
rozhraní systémů ERP.

Kontrola nákladů
Účetní oddělení 
Hrubé plánování

Nákup

Detailní plánování

Řízení procesních toků

PDM

 ODA

Řízení chyb

Řízení požadavků

DNC

MDA

Plánování kapacity Funkční analýza

Organizace

Rozhraní CAD

Příprava výroby CAD

Kontrola kvality

Rozhraní MES

Programování CAM

Management společnosti

ERP = Podnikové plánování zdrojů   //  ODA = Získávání provozních dat   //  PDM = Řízení výrobních dat  //  MDA = Získávání strojních dat

Řízení výroby

Výroba

ERP

MES s Proleis

CAX s Tebisem

Úrovně Systémy

Řízení  
objednávek



VM PP

Clamp

NC Docu
TP
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Šablony NC dokumentace
NC Documentation Templates

Upínací systémy
Clamping Devices

Postprocesory (PP)
Postprocessors (PP)

Virtuální stroje (VM)

Nejrychlejší propojení vašich znalostí a dílny

Procesní knihovny

Uživatelé Tebis používají procesní knihovny, ve kterých je realis-
ticky popsána dílna a prověřené výrobní znalosti. Výrobní personál 
může nezávisle upravovat některé moduly; jiné vyžadují specialistu 
na implementaci systému Tebis. Software Tebis pak bude mít pod-
robné informace o vašich strojích, nástrojích a řídicích systémech.

A navíc: Vaše optimalizované výrobní znalosti pak budou uloženy 
v NC šablonách a umožní standardizovat práci a automatizaci pro 
vaše NC programování.

Procesní knihovnu speciálně vyvinutou pro vaše operace lze 
používat souběžně pro všechny pracovní stanice Tebis – bez ohledu 
na jejich počet. Na žádost provedeme archivaci vašich procesních 
knihoven a poskytneme je ke stažení s každým novým vydáním.

Samozřejmostí je ochrana celé procesní knihovny před nechtěným 
zpřístupněním třetím stranám.

Používá se pro znázornění vašich strojů v prostředí NC pro-
gramování Tebis. Podrobné virtuální modely vašich aktuálních 
obráběcích center a robotů jsou generovány z rozsáhlého inventáře 
katalogových strojů. Virtuální model obsahuje geometrii stroje, 
další zařízení, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametry 
pro osy a pohony a mnohem více.

//   Plánovači výroby mohou používat virtuální stroje  
pro testování proveditelnosti a přesné stanovení doby obrábění.

//   NC programátoři mohou používat virtuální stroje  
pro definování vhodných nastavení a pro kontrolu vypočítaných 
NC programů na kolize a problémy s koncovými spínači,  
až po spontánní přenos celého výrobního projektu na jiný stroj.

//       Postprocesory používají informace z virtuálních strojů  
při exportování NC programů ve formátu řídicích systémů.

//   Obsluha stroje může provádět simulaci obrábění na základě 
aktuální kinematiky stroje.

Pro výstup vypočítaných drah nástrojů ve speciálním formátu
vašich NC řídicích systémů potřebujete postprocesor odpovídající 
typu a složitosti vašich strojů. Jsou dostupné pro frézování  
(ve dvou výkonových úrovních), pro soustružení, pro laserové  
řezání, pro soustružení/frézování a pro roboty (s více než 5 osami). 
Implementační technici Tebis používají dostupný katalog postproce-
sorů pro naprogramování vašich individuálních postprocesorů  
podle vašeho přesného zadání.

Slouží ke znázornění vašich aktuálních upínacích systémů.  
Jejich konfigurace je jednoznačně specifikována NC programátory. 
Toto opatření zabraňuje kolizím s upínacími systémy, které by jinak 
vyžadovaly nové NC programování.

Slouží k vytváření dokumentace vašich NC programů  
ve formátu PDF pro dílnu. Tyto dokumenty lze pak vytisknout  
v papírové podobě nebo prohlížet na obrazovce. Technici  
zajišťující implementaci Tebisu používají dostupný katalog  
šablon pro naprogramování vašich individuálních šablon  
podle vašeho přesného zadání.

Specialisté na implementaci systému připravují další knihovny  
pro standardizované a automatizované NC programování:

//   Knihovna nástrojů zobrazuje vaše aktuální nástroje s prověřenými 
a optimalizovanými daty řezání. Lze zobrazit i skupiny nástrojů  
ve strojních přihrádkách a nástrojových skříních.

//   Knihovna NCSet popisuje standardizované výrobní  
sekvence – s použitými funkcemi NC výpočtu a strategiemi,  
požadovanými nástroji a veškerými parametry pro výpočet.

//   Knihovna Feature obsahuje parametrické výrobní objekty,  
které lze přesunout do dílu skenováním a pro které  
je NC výroba popsána výrobní sekvencí.

//   Knihovna Správce výrobního postupu (Job Manager)  
se šablonami Správce výrobního postupu (Job Manager),  
které se používají pro stejné nebo podobné výrobní úlohy.

Technologické balíčky  (TP)
Technology Packages (TP)



CATIA V4 CATIA V5 NX Creo SolidWorks Parasolid

Import grafické reprezentace  
(sítě a hraniční křivky)

Import geometrie  
(plochy, křivky, pomocné prvky)

Import informací o struktuře  
(sestava)

Import informací o toleranci  
a komentářů

Výstup geometrie  

(plochy, křivky, pomocné prvky) 

VDAFS VDAIS STEP DXF STL JT HPGL

Import grafické reprezentace  
(sítě a hraniční křivky)

Import geometrie  
(plochy, křivky, pomocné prvky)

Import informací o struktuře  
(sestava)

Import informací o toleranci  
a komentářů

Import sítí

Výstup geometrie (plochy, křivky,  
pomocné prvky) v cílovém formátu

Import 2D geometrie

Scan Winstat Feature Nastran Autoform

Import digitalizovaných dat  
ve formátech výrobce

Export informací o elektrodě  
ve formátu Winstat

Import informací o feature  
(prvcích) v různých formátech

Export informací o feature (prvcích) v odpo-
vídajících formátech

Import sítí
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Přímá, standardní a speciální datová rozhraní

Datová rozhraní

Přednosti

//   Široké spektrum datových rozhraní

//   Přímá datová rozhraní na systémy CATIA, NX, Creo,  
SolidWorks, Parasolid

//    Standardní datová rozhraní na JT, VDAIS, VDAFS, STEP,  
STL a další

//   V závislosti na formátu lze přenášet geometrická data  
i jejich strukturu, včetně sestav, vrstev, souborů, filtrů  
a informací o barvě

//   Import feature (konstrukčních prvků) pro vrtání,  
ale i informací o produktu a výrobních informací  
pomocí přímých datových rozhraní

//   Dobré komunikační možnosti a vyšší spolehlivost procesu

Tebis poskytuje datová rozhraní na všechny běžné CAD
systémy. Můžete být v klidu, když vaši zákazníci změní  
konstrukční systém.

Výkonné propojení zabezpečuje hladký, obousměrný  
a mimořádně spolehlivý přenos dat.
Tebis nabízí i speciální datová rozhraní např. pro načítání
digitalizovaných dat. Rozsah funkcí pro příslušná rozhraní  
si určujete sami.

Přímá datová rozhraní
Direct interfaces

Standardní rozhraní
Standard interfaces

Speciální rozhraní
Special interfaces



MCAE Systems a Tebis jsou vašimi důvěryhodnými partnery pro 
strukturování a optimalizaci vašich procesů s použitím softwaru 
Tebis CAD/CAM. Naši inženýři specializovaní na aplikaci vám 
poskytnou podporu při mapování vašeho výrobního prostředí  
a výrobních metod v systému Tebis. Výsledkem budou knihovny 
obsahující virtuální znázornění nástrojů, strojů, řídicích systémů, 
upínacích systémů a výrobních postupů. Tento výběr standardizo-
vaných procesních knihoven představuje základní rámec, který naši 
specialisté přesně přizpůsobí vaší infrastruktuře a procesům. Vaše 
instalace Tebis pak bude obsahovat informace o vaší dílně i veškeré 
podrobnosti o testovaných a prověřených výrobních postupech, 
používaných ve vaší společnosti.

Tyto knihovny pak budou vaši pracovníci používat.  
Technické informace o výrobě sestavené a uložené ve spolupráci 
s vašimi odborníky jsou samozřejmě chráněny před náhodným 
zpřístupněním třetím stranám.

Díky našim rozsáhlým a hlubokým znalostem výroby a CAD  
technologií můžeme zaručit maximální přidanou hodnotu  
pro vaše každodenní požadavky ve výrobě modelů, forem,  
lisovacích nástrojů a při obrábění. Projekty implementace  
jsou navrhovány, implementovány a řízeny našimi konzultanty  
a odborníky na aplikaci. Naši zaměstnanci mají díky školením  
vždy aktuální informace.

Optimalizace procesů,  
využití potenciálů
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Implementace



Plynulé spojení konstrukce a výroby

Pomůžeme vám zajistit optimální propojení konstrukce  
s výrobou, vytvořit směrnice pro konstrukci a nadefinovat  
požadovaná rozhraní.

Po vytvoření struktury CAD procesů:
//        Vaši NC programátoři již nebudou muset přepracovávat  

konstrukční data

//         Vaši konstruktéři budou pracovat se standardizovanými  
CAD šablonami

//         Budete používat stejné výrobní procesy pro různé zákazníky

Díky našim odborným znalostem všech standardních  
konstrukčních systémů víme, jaká opatření lze zavést v moderních 
procesech konstrukce pro odstranění potřeby přepracovávání  
CAD dat. Když dokumentujete a ukládáte získané znalosti  
při konstruování, šetříte nejen čas, ale i náklady.

Strukturování CAD procesu

Zapojte technologie - snižte procesní náklady

Programy, kterým váš stroj rozumí

Vaše dílna ve vašem počítači

Cílená implementace softwaru

Získejte maximum z vaší investice do softwaru Tebis. Během  
více než 30leté historie společnosti jsme optimalizovali výrobní procesy 
zákazníků Tebis v přibližně 2000 projektech. Během společné práce  
s vašimi specialisty naši aplikační inženýři přezkoumají procesy,  
nadefinují standardy a vytvoří šablony a vzory.
Cílem je maximální využití NC programování, strojní kapacity  
a technologií. Specialisté společností MCAE Systems a Tebis pomáhají 
vaší společnosti dosáhnout cílů posílením flexibility ve vašem podnikání. 

Vytváříme funkční postprocesory pro specifické vlastnosti 
každého stroje a kontroléru. Postprocesory musí umět více  
než jen zkonvertovat geometrická data do formátu CNC.  
To je důvod, proč vytváříme všechny postprocesory interně. 
Když dojde na spolehlivost a realizaci vašich specifických 
konceptů, jdeme za hranice běžných standardizovaných řešení. 
Naše postprocesory jsou individuálně přizpůsobené  
jednotlivým strojům, řídicím jednotkám a jejich  
charakteristikám.

Proměříme váš stroj přímo na pracovišti – se všemi nástroji,  
upínacími prvky, nástavci a jednotkami. Můžete používat  
virtuální stroje, které budou přesným obrazem vašich  
skutečných strojů v měřítku 1:1, pro NC programování před  
vydáním NC kódu. Integrovaný postprocesor pak postoupí  
dál jako NC kód pouze schválené pohyby.
Doplněk Kontrola kolizí stroje vám poskytne plnou funkčnost, 
zahrnující kontrolu koncových spínačů, kontrolu kolizí pro celý 
stroj až po přejezdy mezi jednotlivými dráhami nástrojů nebo 
strojní makra pro výměnu nástroje.

Více znalostí je cílem k úspěchu. Účastí na CAD/CAM,  
rozdílových a individuálních školeních získají vaši zaměstnanci 
vědomosti potřebné pro využití všech možností a funkcí CAD/
CAM softwaru Tebis, začlení je do vašich procesů, a tím zlepší  
vaši kvalifikaci. Naše školení, zaměřená na praxi, probíhají  
v moderních učebnách nebo na vašem pracovišti. Nabízíme  
online školení na adrese www.tebis.com/training.

Vytvoření struktury CAM procesu

Virtuální stroje

Školení

Postprocesory

Implementace

Využijte maximální potenciál vašeho softwaru Tebis.
Ve spolupráci s našimi experty se můžete dostat  
na technologickou špičku, a tak zajistit úspěch vaší společnosti.
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Našim zákazníkům je k dispozici technická pod-
pora pro systém Tebis. Poskytneme vám přátelsk-
ou pomoc, odborné a podrobné znalosti aplikací 
týkající se vaší instalace sytému Tebis – telefon-
icky, e-mailem nebo formou vzdáleného servisu.
V případě potřeby vám můžeme zajistit indi-
viduální podporu pro vaši instalaci Tebisu přímo 
na vašem pracovišti. Servisní smlouva s lokálním 
partnerem Tebis vám zajistí, že budete mít  
k dispozici aktuální verze, vydání a servisní 
balíčky softwaru, a také můžete získat licence  
pro nové moduly. Tipy a triky naleznete  
na adrese www.tebis.com/tips.

Spolehlivost a servis  
pro vaše každodenní  
CAD/CAM procesy
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Podpora



Podpora

Podpora MCAE Systems poskytuje konzultace, podporu  
a široké spektrum služeb, ale i Help Desk pro zajištění  
hladkého každodenního provozu vašich CAD/CAM procesů.

Naši aplikační odborníci vám poskytnou rady a osobní  
podporu a v případě potřeby navštíví vaši firmu.
Tito odborníci zodpoví všechny vaše dotazy týkající se vašeho 
systému Tebis, poskytnou „tipy a triky“ pro vaši práci v systému 
Tebis a pomohou vám s konfigurací vaší instalace Tebis.  
Podpora na pracovišti je fakturována na základě času  
a náročnosti.

Naši experti zodpoví všechny vaše dotazy týkající se aplikace, 
instalace a konfigurace Tebis. Jsme vám k dispozici během  
celé pracovní doby. Co nejrychleji odpovíme na vaše dotazy  
a v případě potřeby vám pomůžeme s použitím nástrojů vzdálené 
správy nebo vzdálené podpory. Máte-li servisní kontrakt,  
můžete využívat bezplatnou telefonickou linku.

Požádejte svého prodejce o kontaktní informace  
na Help Desk MCAE Systems.

Pomoc, kterou potřebujete od kompetentních odborníků

Podpora dle vašich potřeb – produktivní a spolehlivý provoz

Help Desk

Individuální podpora
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Další výhody

//         Vaše investice se vám rychleji vrátí. Zvyšte svou  
produktivitu bezplatnými aktualizacemi softwaru  
a přímým přístupem k novým funkcím.

//         Zrychlete své pracovní procesy. Můžete okamžitě  
používat všechny nové možnosti, funkce a moduly  
vašeho systému Tebis.

//         Používejte nejnovější verze Tebis. Aktualizujte průběžně technický 
stav vašeho CAD/CAM softwaru.

Společnost Tebis neustále vyvíjí nové produkty, které pomáhají
automatizovat výrobní procesy, snižovat výrobní náklady  
a zlepšovat kvalitu. Servisní kontrakt s lokálním partnerem Tebis 
zajistí zákazníkům aktuální verze softwaru, vydání a servisní 
balíčky, a případně získání licencí pro nové moduly. Servisní 
kontrakt vám zaručí, že budete vždy o krok před konkurencí.

Trvale zlepšujeme a rozšiřujeme naše funkce. Naši zákazníci  
tak udržují krok s aktuálním technickým vývojem. Naše aktuální 
datová rozhraní vám zajistí kompatibilitu s vašimi zákazníky  
a dodavateli.

Nové vlastnosti Neustálé zlepšování

Servisní kontrakt MCAE Systems 
Dlouhodobé partnerství

//         Optimalizujte výkon vašeho systému. Kvalitní  
integrací systému Tebis do vašeho IT prostředí  
zvyšujete jeho výkon.

//         Snižte náklady. Ušetřete na výdajích za nové licence.  
Vaše investice jsou bezpečné a můžete přesněji  
plánovat a kalkulovat.


