
Bu sürümdeki yenilikler
ProNest, üretiminizin kalitesini ve verimliliğini artıran ve kullanıcı arayüzünü büyükölçüde basitleştiren güçlü yeni özellikler ve geliştirmeler içerir.
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ProNest 2017 LT v12.0
Manuel Yerleştirme İyileştirmeleri
Parçalarımanuel olarak yerleştirmeyi daha kolay ve daha etkili hale getiren çeşitli yeni özellikler:

l Bağlı Parçalar
Parçalarımanuel olarak yerleştirirken, yuvaya bir parça eklemek için sürüklemek, çift tıklamak veya ENTER tuşuna basmak, eğer yerleştirilecek
çok sayıda parça kopyanız varsa çok zaman kaybettirebilir. Parça Listesi bölmesindeki Parçayı imlece bağla adlı yeni bir ayar, vurgulanmakta
olan parçayı fare imlecine iliştirerek parçayı tek bir tıklamayla tekrar tekrar bırakmanızı ve akıllı bir şekilde itelemenizi sağlar.

l Otomatik İteleme
Manual yerleştirme sırasında artık yeni, daha akıllı bir otomatik iteleme yöntemi kullanılıyor. Otomatik iteleme artık sıralı düzende sadece iki
iteleme yönüyle (örneğin Sola, sonra Yukarı) yuvanın tek bir köşesiyle sınırlı değil. ProNest şimdi farklı düzenlerde çeşitli iteleme yönlerini deniyor
ve uyuma ve malzeme kullanımına göre en iyi sonucu kullanıyor.

Otomatik Yerleştirme İyileştirmeleri
l Sürükleme Dizisi
Otomatik Yerleştirme modülüne sahipseniz sürükleme dizisiyle parçaları yuvada dikdörtgen bir bölge içindeki şablon dizisine çabucak
yerleştirebilirsiniz. Farenizi etrafında gezdirdikçe farklı dizi konfigürasyonları oluşturabilir ve sonuçları yuva üzerinde anında görebilirsiniz.

Parça Özelliğine Göre Renk
Artık renkgöstergesinde, ana hat renkleri ile doldurma renkleri birbirinden ayrılabiliyor. Ayrıca, parçalar özel bir parça özelliğine göre renkle
doldurulabiliyor. İlgili özellik için farklı değerlere sahip olan parçalar, farklı renklerle doldurulacak. Ayrıca yuvada özel bir parçanın her örneğini, hızlı bir
şekilde bulmak için vurgulayabilirsiniz.

Renkli Raporlar
Çeşitli standart raporlar şimdi parça resimlerinde doldurma renklerini gösteriyor. Bu raporlarda size referans olması açısından bir renk
göstergesi/anahtarı da vardır. Bu özellikle, ProNest'te bir Parça Özelliğine göre Renk kullanıyorsanız kullanışlıdır.

Lisanslama
Tekbir PC'de çoklu ProNest oturumu çalıştırıldığı zaman, bu PC için şimdi sadece bir ağ lisansı koltuğu gerekiyor. Eskiden tek bir PC'de açık olan ProNest'in
her örneği için ayrı bir ağ lisansı koltuğu gerekiyordu.

Modüller ve Standart Özellikler
l Köprü Kesimi ve Zincir Kesimi tek bir opsiyonelmodülde birleştirildi. Bumodüllerden birine sahip olduğunuzda artık hem Zincir Kesimine hem de
Köprü Kesimine erişebileceksiniz.

TurboNest 2015 v11.0
Şerit
TurboNest 2015 sürümü yeni bir şerit arayüzü içerir. Bu arayüz,mantıksal gruplar halinde düzenlenmiş metin etiketleriyle daha büyük, daha görünür
kontroller dahil etmek için gereken TurboNest komutlarını çabucakbulmanıza yardımcı olmaküzere tasarlanmıştır. Avantajları arasında şunlar yer alır:

l Basitleştirilmiş erişimTurboNest özelliklerinin daha kolay bulunmasını sağlar.
l Sadece ilgili kontrolleri gösteren daha hassas şerit.
l Şeritteki her kontrolün, öğenin kısa bir açıklamasını içeren ipucu metni vardır.
l Ana pencerenin en üst kısmındaki birHızlı Erişim araç çubuğunda tek bir tıklamayla erişilen sık kullanılan öğeler yer alır.

Arayüze aşina olmanıza yardımcı olmaküzere TurboNest 2012menüsü ve araç çubuğuna çapraz referans yapılır.

Yuva Sekmeleri
Ana pencerede, her yuvanın artık yuva adını ve kullanılanmalzemeyi görüntüleyen kendine ait bir sekmesi vardır. Sekmeleri kullanarak şunları
yapabilirsiniz:



l İşteki yuvalar arasında kolayca gezinin.
l Sekmeleri tıklayıp istediğiniz yere sürükleyerekyuvaları yeniden düzenleyin. Örneğin, şu an yuva 3 / 3’te konumlanan bir yuvayı, yuva 2 / 3’e
taşımak istiyorsanız, yuva sekmesini istediğiniz konuma taşımanız yeterlidir.

l İşteki herhangi bir yuvadan önce veya sonra yeni bir yuva ekleyin.
l Etkin olmayan bir yuvanın sekmesi üzerine gelerek bu yuvanın küçük resmini görüntüleyin.

Parçalar ve Yuvalar için DXF Dışa Aktarma
Parçalar ve bağımsız yuvalar artık özel bir DXF çoklu çizgi ayarı yüklemek veya makineleri değiştirmekgerekmeden doğrudan DXF dosyasına dışarı
aktarılabilir.

Uyuşmazlıkları Denetle
Yeni bir kontrol, işinizdeki yuvalarda uyuşmazlık denetimi yapmanızı sağlar. Tespit edilen tüm uyuşmazlıklar arasında geçiş yapmak için Uyuşmazlıkları
Denetle tuşuna üst üste basın.

İş Şablonları
Mevcut herhangi bir işi yeni görev için şablon olarak kullanın. Yeni görev oluştururken, başlangıç noktası olarak genellikle eski işleri kullanıyorsanız, bu
özellik, bu süreci basitleştiren, kullanışlı bir özelliktir.

En Son İşler
Yeni şerit arayüzünün (Dosya sekmesinde) arka plan görünümüne bir En Son işler sayfası eklendi. Bu sayfada, en son TurboNest işlerinin genişletilmiş bir
listesine ek olarak en son klasör yolları da yer alır.

Yuvayı Temizle
Artık bir yuvadaki tüm parçaları kaldırabilir ve ardında boş yuva olarak bir boş plaka bırakabilirsiniz. Boş yuva, gelecekteki yerleştirme için ana pencerede
kalacaktır.

CAD İçeri Aktarma: Son Yerler
Parça ListesiniDüzenle seçeneğinin CAD sekmesine eklenen yeni bir tuş, CADdosyalarının eklendiği en son klasörü gösterir. Bu, parçaları eklerken sık
kullanılan klasörleri çabucakbulmanıza yardım eder.

Makine Yöneticisi
Çok sayıda takılı TurboNest makinesi (kurulumu) olan kullanıcılar için bu yeniMakine Yöneticisi iletişim kutusu, aşağıdaki işlemlerin yapılabildiğimerkezi bir
yerdir:

l Takılı olanmakineler için özellikleri ve ilişkili dosyaları görüntüleyin
l Herhangi bir makine ayarını düzenleyin
l Makineleri değiştirin
l Makineleri kopyalayın, yeniden adlandırın veya silin

Kısayollar
Kapsamlı klavye kısayolları ve tuş ipuçları (ALT tuşuna basılarak görüntülenebilir) artık uygulamanın ana alanlarında kullanılabilir.

Tercihler: Giriş/Çıkışları Yeniden Uygulama
Yeni bir tercihi kullanarakmakineleri değiştirirken giriş/çıkışları düzenlemek için bir varsayılan ataması yapabilirsiniz. Bu işlem, bir iş için makine
değiştirirken her seferinde bir seçim yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

TurboNest Haberleri Özet Akışı
TurboNest ve Hypertherm CAD/CAMyazılımıyla ilgili haberlere artık doğrudan TurboNest içinden ulaşabilirsiniz. Durum çubuğundaki bir bildirim tuşunda
mevcut haberler gösterilir ve bu tuş tıklandığında,makalelere göz atabileceğiniz bir okuma bölmesi açılır.

Parça ve plaka boyutları için format
Yeni bir tercih, bir parçası ve plaka boyutları kullanarak "Genişlik× Boy" veya "Boy× Genişlik" ya olarak gösterilebilir.

Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı (CEIP)
Bu program TurboNest kullanımınıza ilişkin bilgileri toplar. Bu, Hypertherm’in hangi TurboNest özelliklerinin geliştirilmesi gerektiğini tespit etmesine
yardımcı olur. Toplanan bilgilerin hiçbiri sizin kimliğinizi tespit etmek veya sizinle iletişim kurmak için kullanılmaz. CEIP programı, TurboNest kullanılırken sizi
kesintiye uğratmadan arka planda çalışır. YeniGizlik tercihleri sayfasını kullanarak geliştirme programına katılabilirsiniz.

Ayarlar Elektronik Tablosunda Satır Sütunu Yoksay
Artık, “Yoksay” adlı yeni bir sütun, ayarlar elektronik tablosunda kullanılabilir. Boş olmayan herhangi bir değer girildiğinde, TurboNest bu satırı yoksayar.
Bunun temel faydası, görünümden kullanılmayanmalzemelerin gizlenmesidir. Böylece malzeme listesini ProNest boyunca kullanmakdaha kolay hale
gelir.

Otomatik Yerleşim: Önce İç Kısımları Doldur
Otomatik yerleştirme sırasında TurboNest, yuvanın diğer alanlarını doldurmadan önce, yerleştirilen daha büyükparçaların iç profilleri içindeki daha küçük
parçaları yerleştirmeye çalışır. Parçalarınızda yerleştirilecek büyük kesimlerin olması durumunda bu işlev faydalı olabilir.

Aynalama Hata Mesajı Tercihleri
Yeni bir tercihi kullanarak, bir parça Ayna değerine uygun olmayan şekilde yerleştirildiğinde görüntülenen “Parça ayna özelliğine uymuyor” hata mesajını
göstermeyi veya gizlemeyi (Asla veya Her Zaman) seçebilirsiniz.

Modüller ve Standart Özellikler
l Özel Kalıntılar artık standart bir özelliktir. Özel Kalıntılar ile düzensiz plaka veya kalıntı boyutlarını girebilir ve sonra plaka üzerine
yerleştirebilirsiniz.

l Gelişmiş Ortak Kenar Kesme (CLC) artık temelOrtakKenar Kesme modülüne dahildir. En gelişmiş seviyede ortak kenar kesimi, parçaların
herhangi bir kombinasyonunun birbiri ile veya plaka kenarı ile ortak hatlar paylaşmasını sağlar.



TurboNest 2012 v10.1
2D CAD İyileştirmeleri

l CAD Temizleme
CADTemizleme özelliği artık 2DCADprogramının tüm özelliklerini kullanıyor; böylece parça listesine eklenmeden önce bir CAD çiziminde hızlı
değişiklikler yapmanızı sağlıyor. TurboNest’te içeri aktarılabilen herhangi bir CADdosyası tipi 2DCADTemizleme kullanılarak düzenlenebilir;
parça eklendiğinde değişiklikler TurboNest’te kalır.

l Çoklu çizim desteği
Çok çizimler 2DCAD’de aynı anda açılabilirler. Her açık çizim, ana 2DCADpenceresinde kendi sekmesinde görüntülenir; sekmeyi tıklayarak
çizimler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

l Kontrol noktaları
Herhangi bir şekil hattı artık kontrol noktaları kullanılarak hareket ettirilebilir ya da değiştirilebilir. Kontrol noktaları seçilen bir şekil hattının
başlangıç, orta ve uç noktalarında görünerek, boyutunu ve yönlendirmesini korurken, hattı hareket ettirmenizi ya da şekil hattının bir merkez
nokta etrafında yeniden boyutlandırmanızı sağlar.

CAD Yazı Tipleri
TurboNest,metin içeren CAD çizimlerinde yerel AutoCADyazı tiplerini (SHX) ve Windows® sistem yazı tiplerini (TrueType,OpenType, PostScript) artık
destekliyor.Metinli bir CADdosyası içeri aktarıldığında, dosyada başvurulan yazı tipi artık TurboNest’te kullanılabilir. Yeni CADYazı Tipi tercihleri sayfasını
kullanarak, CADdosyasında bulunanmetin yazı tiplerini kullanmayı seçebilir veya CADmetni için varsayılan bir AutoCADya da sistem yazı tipi
belirtebilirsiniz.

Gelişmiş Düzenleme
Parçalar artıkGelişmiş Düzenlemede renkdoldurmayla çizilebilir.

Toplu İşler
Şimdi ana penceresinden direkt raporunda toplu bir önizleme açabilirsiniz.

Yeni Ayarlar
l Isı Dağıtımına göre Kesme Sıralaması:Parça Aralığı
Isı dağıtımını kullanırken, “Parça Aralığı” olarak adlandırılan yeni bir ayar, kesme sıralamasını uygulayacağınız aralığı ayarlamanızı sağlar.
TurboNest, yuvadaki her n’inci parçayı kesecektir (aralık 2-10). Sıralamayı rastgele de uygulayabilirsiniz.

l Çoklu torçlarla (kafalar) zımbalama ve markalama
Zımbalama ve markalama içeren çoklu torç parçalarında, zımbalama ya da markalama, çoklu torçlarla ana ve bağlı parçalarda yapılabilir.

l Torç yönünü ters çevir
Yerleştirme girişine göre ana torcun pozisyonu ters çevrilecek, yerleştirme girişinden en uzaknoktada olacaktır.

l Zincir limiti
Kesişmeyen giriş/çıkışları kullanan zincirli parçalarda, bir parça kesildikten sonra, parçaların düşmemesi için, bazen başlangıç noktasında küçük
bir boşluk ya da çentik kalmış olabilir. Bu giriş/çıkışlara çentiği ortadan kaldıracak küçükbir limit uygulanabilir.

l Dairesel plakalar için makine homunu merkeze ayarla
Dairesel plakalarda, CNCçıktısında kullanılanmakine girişi plakanınmerkezine taşınacaktır.

l Kalıntı plakalar için makine girişini dikey/yatay olarak ayarlayın
Makine ayarları sayfasında belirtilmiş makine girişinde köşesi olmayan kalıntılarda, giriş noktası kalıntı üzerindekimevcut bir köşeye taşınabilir.
Bu, yuvayı kesme öncesinde torç kafasını başlatmayı daha da kolaylaştırabilir.

l CNC dosyası uzantısı: N#
CNCdosya uzantısı olarak “N#”girilmesi, tüm yuvalara benzersiz uzantıların uygulanmasını sağlayacaktır. Tek bir yuva için çıktı oluşturma, CNC
dosyasına .N1 uzantısını uygulayacak; birden fazla yuva çıktısının oluşturulması uzantıları artırımlı olarak (.N1, .N2, .N3, vs.) olarak
uygulayacaktır.

l Torç yollarından geçen alternatif CLC Dizisi
“Kesişme”Torç yolu stilini kullanırken, CLCdizisini bir parçadan sonra diğer parçayı kesecek şekilde ayarlayabilir ya da torç yollarını parça parça
değil CLCdizisinin geometrisine göre uygulayabilirsiniz.

l Sadece ön delmeli iç profiller
Herhangi bir dış profilde değil, sadece iç profillerde ön delmeye izin verir.

Yeni tercihler klasörü
Artık aşağıdakiler için özel bir klasör belirleyebilirsiniz:

l Makrolar klasörü
l CIF klasörü
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2B CAD Programı
TurboNest'in 2BCADuygulaması, ayrıntılı bir CAD çizimini oluşturmak veya düzenlemek için gereken temel özelliklerin tümünü sağlar. CADprogramı ile:

l Basit ve karmaşık geometri ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz
l Dikdörtgenler, elipsler vb. gibi önceden tanımlanmış şekiller yerleştirebilirsiniz
l Şev, kavis, çentikler veya katlamalar ekleyebilirsiniz
l Tabakaları ve renkleri yönetebilirsiniz
l ÇizimleriDWGveya DXF dosyaları olarak kaydedebilirsiniz

2BCAD, TurboNest kurulumu kapsamındaki standart bir özelliktir. TurboNest içerisinde Parça ListesiniDüzenle penceresinden doğrudan açılabilir.

Parça Listesi İyileştirmeleri



Parça Listesi görev bölmesi, ana TurboNest penceresinden parçalar üzerinde daha fazla esneklik ve denetim sağlayan güncellenmiş bir görünüm ve
işlevsellikle yeniden tasarlandı. İyileştirmeler şunları içermektedir:

l Parça özelliklerinin düzenlenmesi
Doğrudan ana TurboNest penceresinden yeni bir Özellikler bölmesi açılabilir (bir parçaya sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin). Parça ListesiniDüzenle
penceresinde görüntülenebilen ve düzenlenebilen tüm parça bilgileri şimdi bu yeni bölmede düzenlenebilir.

l Parçaların sıralanması
Parçalar alfabetik sırayla veya yerleştirme düzenine göre (boyuta göre) listelenebilir.

l Parça Listesini Düzenle'ye kolay erişim, PNL'leri içeri aktarma
Parça Listesi'ndeki yeni bir düğme Parça ListesiniDüzenle işlevine kolayca erişilmesini sağlar. Ayrıca bir PNL'yi doğrudan parça listesinden içeri
hızlıca aktarabilirsiniz.

Malzeme Kalitesi
Kalite, TurboNest malzemelerinin tür ve kalınlık dışında daha ayrıntılı farklılaştırılabilmesi için opsiyonel bir özellik olarak eklenmiştir. Kalite,Malzeme
Listesi'nde belirtilebilir.

Daha önce, kaliteninmalzeme türüne (ör. “SS 403”) girilmesi gerekiyordu. Sonuçta karmaşıkmalzeme adları ve birçok aynı satırı olan İşlem
Parametreleri elektronik tabloları (yalnızca malzeme adı farklı olan) ortaya çıkıyordu. Bir kalite alanının eklenmesi bu sorunları ortadan kaldırmıştır.

Malzeme Ölçüsü
Ölçü,Malzeme Listesi'ne eklenmiş olan opsiyonel bir alandır. Ölçülümalzemeler ile çalışan kullanıcılar veritabanındaki belirli bir malzeme türüne ve
kalınlığına ölçü bilgilerini ekleyebilirler.

Ölçü, bilgi amaçlıdır ve ayarları etkilemez.

Malzeme Biçimlendirmesinin Özelleştirilmesi
Şimdi uygulama kapsamında TurboNest'in malzeme adlarını nasıl görüntüleyeceğini özelleştirebilirsiniz. İşletmenizde TurboNest'teki varsayılandan farklı
bir malzeme adlandırma yöntemi kullanılıyorsa, tercihleri kendi yönteminize göre değiştirebilirsiniz.Malzemeler herhangi bir malzeme adı, kalınlık, kalite
ve ölçü düzenlemesini kullanacak şekilde biçimlendirilebilir.

Kesme Sıralaması: İç Profil
İç kesim sıralaması (tek bir parçadaki profil kesme sıralamasının oluşturulması) önemli ölçüde geliştirildi.

l Kesme Sıralamasında “Yatay” veya “Dikey” stratejileri kullanırken: İç Profil ayarları, çok delikli parçalar artık daha hızlı işleniyor.
l “Girişten Girişe” veya “MerkezdenMerkeze” stratejileri kullanılırken, iç profiller daha kısa travers hareketleriyle daha artık daha hızlı sıralanıyor.
Performans testleri yeni iç kesim sıralama yönteminin travers mesafelerin süresini önceki yönteme kıyasla %95 oranında azaltıyor.

Modüller and Standart Özellikler
l Dikdörtgen Yerleştirme ve GerçekŞekil Yerleştirme modülleri, “Otomatik Yerleştirme” adı verilen tek bir opsiyonelmodül altında birleştirildi.
l Şablon Dizisimodülü artık standart bir özelliktir. Şablon Dizisi, plaka kullanımımaksimize etmek için parçaları dizerken kullanılacak en iyi aralama
ve yönlendirmeyi otomatik olarak belirler.

l DXF Çıktısımodülü artık ek bir ücrete gerek olmadan standart bir özellik olarak sunulmaktadır. Bu kurulumu sağlama hakkında daha fazla bilgi
için lütfen bölge temsilcinizle iletişime geçin.

Muhtelif
l Yerleştirilen parçaları sağ tıklama menüsündekiÖzellikler öğesi basitleştirildi (artık tüm özellikleri gösteren tek bir Özellikler öğesi var).
l Eklenmiş olan bir parçanın kaynakdosyasının dosya yolu artık Parça ListesiniDüzenle penceresinde (Özellikler bölmesinde) olduğu gibi ana
TurboNest penceresindekiÖzellikler bölmesinde de gösterilmektedir.

l Farenin tekerlek düğmesinin tıklanması artık Kaydırma modunu etkinleştirecek.
l Otomatik Kırpma ve Kırpmayı Sil araç çubuğu düğmeleri Yuva araç çubuğuna varsayılan olarak eklendi.
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Renk Dolgulu Parçalar
Normalde çizilen ana hatlara ek olarak şimdi parçalar bir düz renkle doldurulmaktadır. Renkdoldurma; parçalar, iç delikler ve plaka arasında yüksek
görünürlük ve karşıtlık oluşmasını sağlar.

Renkdoldurma, “Renkdolgulu parçalar çiz” ayarı kullanılarak renkgöstergesinde açılıp kapatılabilir.

Ayrımlar Düzenleyicisi
Ana yerleştirme penceresine, işinizdeki geçerli ayrım değerlerini görüntülemenize ve düzenlemenize olanak sağlayan yeni bir iş bölmesi eklenmiştir. Bu,
TurboNest ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan, gerektiğinde ayrımların düzenlenebilmesine olanak sağlar. İşteki her bir
malzeme/kalınlık için Parça, Delme ve Plaka ayrımları düzenlenebilir.

Bir Parça İçine Yerleştirmenin Yasaklanması
Yeni bir parça özelliği olan “Doldurmayı yasakla” işlevi, bir parçanın iç profillerinin içerisine yerleştirme yapılmamasına olanak sağlar. Siluet içeren bir parça
için “Doldurmayı yasakla” işlevi etkinleştirildiğinde,Otomatik Yerleştirme daha küçükparçaları ilgili parçanın iç profillerinin içerisine yerleştirmeyecektir.
Parçanın içerisine daha küçükbir parçanın elle yerleştirilmesi durumunda, parçaların yerleşimde çakıştığı görülecektir.

“Doldurmayı yasakla”, Parça ListesiniDüzenle penceresinin Yerleştirme sekmesinde her parça için ayrı olarak veya Parça Listesi görev bölmesinde bir
parçaya sağ tıklanarak ayarlanabilir. Ayarlarınızın Parça İçe Aktarma sayfasında bir varsayılan değer ayarlanabilir.

Güncellemeleri Denetle
YeniGüncellemeleriDenetle özelliği TurboNest'in yazılım güncellemelerini bildirmesine olanak sağlar. Bu, yazılımınızın her zaman güncel kalmasını ve en
son özellikleri, geliştirmeleri ve hata çözümlerini içermesini sağlayacaktır. Bu özelliği kullanabilmek için bilgisayarınız Internet'e bağlı olmalıdır.



Malzeme Veritabanı Düzenleyicisi
Malzeme Listesi'ne aynı anda birden fazla malzeme düzenleme özelliği eklendi. CTRL tuşunu basılı tutup tıklayarak veya SHIFT tuşunu basılı tutup
tıklayarak birden fazla malzeme kaydı seçebilir ve ardından Düzenle araç çubuğu düğmesine tıklayıp Özellikler iletişim kutusunu açarak tek seferde ilgili
malzemelerin tümüne değişiklikler yapabilirsiniz.

Parça Listesini Düzenle penceresindeki Filtreleme kutusu
Parça ListesiniDüzenle penceresinin Parça Kaynakları bölümüne yeni bir Filtre kutusu eklendi. Bir klasörün içeriğini CADdosyası adına göre filtrelemek için
Filtreleme kutusunu kullanabilirsiniz. Filtreleme kutusuna metin girildiğinde, girilenmetnin bir bölümünü veya tamamını içeren CADdosyası adları
gösterilecek ve tüm diğerleri gizlenecektir.

Ayarlanabilir Kesme Sıralaması Bölgeleri
Dikey ve Yatay tipteki kesme sıralaması bölgeleri için, bölge sayısı ve bölge yerleşimi şimdi otomatik olarakTurboNest tarafından yuvadaki parçaların
konumuna dayalı olarak ayarlanabilmektedir. Bu genel olarak daha iyi bir kesme sıralaması ve kesimler arasında daha kısa travers hareketleri
sağlayabilir. Daha önce, Bölgeler ayarında belirtilen sayıya dayalı olarak bu bölgeler bir yerleşimde sabit konumlara yerleştirilmekteydi.

Kesme Sıralaması ayarlar sayfasına iki yeni ayar eklendi: “Bölge türü” ve “Bölgeler içinde kıvrımlı sıralama kullan”.

TurboNest 2010 v9.1
İyileştirmeler

Otomatik Yerleştirme
Otomatik yerleştirme artık daha verimli ve güçlü, bu da daha çokmalzeme kullanımıyla daha iyi yuvalar sağlıyor. Her bir GerçekŞekil Yerleştirme stratejisi
(1-5), daha iyimalzeme kullanımı için daha çok yönlendirme, strateji 5 ile kullanılan gelişmiş şablon dizisi ve temel ve orta şablon dizisini kullanan strateji 3
ve 4 ile artık daha güçlü.

Raporlar
TurboNest'in raporlama yardımcı programı, Rave Raporları'ndan Unicode tabanlı FastReport® üretecine geçerek bir tam revizyondan geçmiştir.
Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, artırılmış kullanım kolaylığı ve genişletilmiş işlevsellik sunar.

l Standart raporlar: TurboNest 9.1, TurboNest'in önceki sürümlerinde yer alan 12 standart raporun aynılarını içermekle birlikte, bu raporlar
artık salt okunur özelliktedir. Bu, raporlar özelleştirilirken her zaman güvenilir bir standart rapor oluşturulmasını sağlar. Ayrıca, birden fazla dilde
standart raporlar hazırlaması gereken kullanıcılar diller arasında kolayca geçiş yapabilirler.

l Toplu işler: Yeni bir toplu raporlama özelliği sık kullanılan standart veya özel raporları toplu olarak (gruplar halinde) oluşturmanıza olanak
sağlar. Bu raporların tamamı için önizleme, yazdırma veya dışa aktarma işlemleri tek seferde yapılabilir. Birden fazla adlandırılmış toplu iş
oluşturabilir, toplu işteki raporların sıralamasını değiştirebilir ve farklı dillerdeki raporları yalnızca tek toplu işe dahil edebilirsiniz.

l Raporların dışarı aktarılması: Standart raporlar, özel raporlar ve toplu işler şimdi doğrudan PDF,HTMLveya CSVdosyası olarak dışarı
aktarılabilir.

l Görünüm:
l Raporlarda şimdi yuvalar için TurboNest'teki ana yerleştirme ekranının görünümünü yansıtan renkli resimler görüntülenebilmektedir.
l Parçalar renkle doldurulmakla birlikte boyutları, kesim yönünü, delmeler ve açık profilleri gösterebilir.
l Yerleşimler kesim yönünü, delmeleri ve açık profilleri gösterebilir.
l Ortak hat kesimli, köprülü veya zincirli her bir parçanın kendi alt sıra numarası ve parça adı görüntülenebilir.

l Biçimlendirme:
l Görüntüleme birimleri ve Uzunluk, Alan, Hacim, Ağırlık ve Yüzde için hassasiyet birbirinden bağımsız olarak belirtilebilir. Alternatif olarak
raporlar aynı görüntüleme birimlerine ve bölgesel tercihlerinizde kullanılan hassasiyete göre yapılandırılabilir.

l İnç ve milimetreye ek olarak uzaysal görüntüleme birimleri feet ve metreyi de içermektedir. Feet ve metre birimlerinin eklenmesi alan
ve hacim ölçümlerinin daha iyi şekilde görüntülenmesini sağlar.

l Sayılar için hane sayısı artırılabilir veya artırılmayabilir (ör.60 ile 60,000). Hane sayısı artırımının kapatılması bir raporun daha kolay
okunmasını sağlayabilir.

l Hız geliştirmeleri: Şimdi tüm raporlar hemen açılarak önceki raporlama yardımcı programına göre hız bakımından önemli ölçüde bir iyileşme
göstermiştir.

Performans
Çoklu kullanım
Çoklu kullanımın uygulanması çok çekirdekli/işlemcili bilgisayarlarda TurboNest'in performansını artırmıştır. Kıyaslama testi aşağıdakiler için önemli hız
iyileştirmeleri gerçekleştiğini ortaya koymuştur:

l Şablon dizisi (özellikle gelişmiş şablon dizisi)
l Parça içeri aktarımı sırasında giriş/çıkış eklenmesi
l İç profillerin sıralanması (Girişten Girişe veya MerkezdenMerkeze stratejileri kullanıldığında)
l Birden fazla yerleşim için otomatik kırpma işlemi (TümünüOtomatik Kırp seçildiğinde bir işteki tüm yerleşimler aynı anda otomatik olarak
kırpılmaktadır)

Ayrıca kullanıcı arayüzü bir işlem gerçekleşirken (ör. otomatik yerleştirme, şablon dizisi) kullanıcı girişlerine daha iyi yanıt vermektedir. Bir işlemin
durdurulması, fare hareketleri veya pencerenin yeniden boyutlandırılması kullanıcı girişlerine örnek olarak verilebilir.

Son olarak, çoklu kullanım tüm çekirdeklerin/işlemcilerin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. TurboNest daha fazla sayıda
çekirdek/işlemci içeren bilgisayarlarda, daha az çekirdek/işlemci içeren bilgisayarlardan daha iyi çalışacaktır.

Unicode
TurboNest şimdiUnicode'u destekleyerek kullanıcılara çok dilli ortamlarda aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

l Yeni bir XML tabanlı sözlük biçimi (XLF), çeviriler için Unicode desteğine olanak sağlar.
l Dili değiştirirken artık kullanıcıların kendi bilgisayarlarındaki sistem yerel ayarlarını değiştirmesi gerekmemektedir.
l Yardım ve Günün İpucu dosyaları seçilen dille otomatik olarak eşleşmektedir; böylece dil dosyalarını klasörler arasında elle kopyalama gerekliliği
ortadan kalkmıştır.



l Raporlar, TurboNest'in kullanmakta olduğu dilden farklı bir dilde yazdırılabilir.
l Veri girişi, farklı dillerdenmetinleri karıştırabilir ve eşleştirebilir.

Ayarlar ve diğer geliştirmeler

İç Giriş/Çıkış Uçları
“Giriş/çıkışı ayarlayarak delmeyi deliklerin merkezinde yap” adlı yeni bir ayar, delmenin delikmerkezinde yapılmasını sağlamak için iç girişleri otomatik
olarak ayarlayacaktır (tüm şekillerin delikleri için geçerlidir). Delme işleminin delikmerkezinde yapılması, plazma uygulamaları için kesim hattına çapak
sıçrama olasılığını azaltmakbakımından faydalıdır.

İç Giriş/Çıkış Uçları – Yuvalar
Artık bir maksimum yuva boyutu eşiği belirtilebilir. Belirtilen boyuttan daha büyükolan iç profiller yuva olarak değerlendirilmeyecektir.

CNC Çıktısı - Ön Delmeler
“Ön delmesi profil geometrisiyle çakışacakprofiller için ön delmeye izin ver” adlı yeni ayar ön delmelere izin verilmesi gerektiğinde yüksekdenetim olanağı
sağlar. Bu ayar kendi profiline zarar verecekbir ön delmeyi seçmeli olarak devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.

Çıktı
Bir yuvanın çıktı durumu artık CNCÇıktısı iletişim kutusunda belirtilmektedir. Çıktısı yapılmış olan yuvaların artık yanlarında bir simgeleri bulunuyor; çıktısı
henüz yapılmamış olan yuvalar için bu simge gri renktedir.

Kesme Sıralaması
Yerleştirilen parçalarda görüntülenen kesme sıralama numaraları artık parçanın “etli” ana kısmında, dış kenarlardan ya da herhangi bir iç profilden
uzakta konumlandırılmıştır. Önceden kesme sıralama numara kutuları parçanın sol alt köşesinde, bazen kutunun arkasında parça belli belirsiz parça
geometrisi olarak ve sıklıkla da iki parçanın sıralama numaraları üst üste gelmiş şekilde konumlandırılıyordu.

Tercihler
Yeni bir tercih Çıktı İlerlemesi iletişim kutusunun çıktıdan sonra otomatik olarak kapatılıp kapatılmayacağını denetler.

İşler
Sürüm 9.1 ve sonrasındaki sürümler, TurboNest'in gelecekteki sürümleri ile oluşturulan görev dosyaları (.nif) ile uyumlu olacaktır. Örneğin TurboNest
v9.2'de oluşturulan bir NIF dosyası TurboNest v9.1'de güvenli şekilde açılabilecektir.

TurboNest 2010 v9.0
Yeni özellikler

CAD Temizliği
Harici bir CADdüzenleyicisi kullanmaksızın CADdosyalarını parça listesine eklemeden önce CAD tabakalarında değişiklik yapabilirsiniz. Bu özellik ile:

l Şekil hatlarını yeni veya farklı bir tabakaya taşıyabilirsiniz
l İstenmeyen CAD tabakalarını silebilirsiniz
l Yanlış adlandırılmış olan CAD tabakalarını yeniden adlandırabilirsiniz
l Hangi tabakaya ait olduklarına bakılmaksızın bir işleme şekil hatları atayabilirsiniz

Konfigürasyon Arşivleri
Geçerli konfigürasyonunuzu etkileyen tüm dosyalarının birer kopyasını oluşturup tek dosya paketi halinde saklayabilirsiniz. Bu birden çok fayda sağlar:

l Ciddi bir donanım sorunu oluştuğunda dosyalarınızı korumak için yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz.
l TurboNest'i daha önce kaydedilmiş bir konfigürasyona geri yükleyebilirsiniz.
l TurboNest'i birden fazla kullanıcı hesabı için kolayca ayarlayabilirsiniz
l MTCTeknikDestek ile daha kolay iletişim kurabilirsiniz

Sınıf
Parça sınıfı özelliği ile malzeme türü ve kalınlığı üçüncü bir yerleştirme kriteri olarak birleştirilmiştir. Aşağıdaki alanlarda çokdaha fazla esneklik sağlar:

l Veritabanınızın açılır kutularında listelenenmalzemelerin sayısını önemli ölçüde azaltabilir
l Programcılar bir yerleşimin nasıl işlenebileceği konusunda daha fazla denetim sahibi olurlar.
l Raporlar makine operatörleri için daha iyi kesme bilgileri sağlamak için sınıfı içerir

Tek Parça Çıktısı
Artık TurboNest'i kullanarak tek bir parça için makinede işlenmeye hazır CNCçıktısı oluşturabilirsiniz. Tek bir parça çıktısı Gelişmiş Düzenlemede
oluşturulabilir veya seçilen parçaları doğrudan parça listesinden çıktı olarak belirleyebilirsiniz. Parça Girişi çıktı sırasında değiştirilebilir.

Kenar Delmesi
Kenar Delme bir parçanın girişini plakanın kenarına uzatma yöntemiolup, bununla başlangıç parçası plaka kenarında ortaya çıkar. Kenar Delme ayarları
giriş/çıkışın kenar delme için hareket ettirilip ettirilmemesi ve kenar delmenin plaka kenarından ofset olup olmayacağı şeklinde, kenar delme uzantısının
maksimum uzunluğunu kontrol etmenizi sağlar. Böylece, özellikle kalın malzemelerde daha hızlı delme süreleri elde edilir.

Adım ve Tekrar
Tekrar edilebilecek bir yerleşim segmenti olduğunda, CNCdosya boyutunu küçültmek için, yeni Adım ve Tekrar çıktı ayarlarını kullanabilirsiniz. Adım ve
Yineleme ile,makineye plakanın uzunluğu veya genişliği ile birlikte aynıNCkodunu tekrar tekrar uygulama talimatı verilebilir.

Ön Delme
Makineye, profil kesildiğinde bir başlangıç noktası olarak kullanılacak bir delme noktası oluşturma talimatı verilebilir. Ön delmeler küçük kesim daireleri,
zımbalar veya torç içinden üfleme kullanılarak yapılabilir. Gelişmiş kontrol seçenekleri ön delmeler için minimummalzeme kalınlığı belirlemenize ve diğer
parçalarla olası çakışmaları önlemek için seçimli olarak ön delmeyi devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.



Otomatik Yükseklik Kontrolü
Makineniz Otomatik Yükseklik Kontrolü (AHC) veya Torç Yükseklik Kontrolü (THC) sistemi ile donatılmışsa, torç dalma riskinin olduğu senaryolarda, yeni
bir ayarlar sayfası sistemidevre dışı bırakmanızı sağlar. AHC, çıkışlardan önce veya kullanıcı tanımlı boyutlara sahip deliklerde belirli bir mesafede devre
dışı bırakılabilir.

Ön Çıkış Rampa Aşağı
YeniKesim Teknikleri ayarlarını kullanarak, bir çıkış başlangıcından itibaren belirlenen bir hızda besleme hızını azaltabilirsiniz. Bu teknik, parça gölgelerinin
plakanın geri kısmından uzakta olmasını sağlamak için, genel olarak paslanmaz çelik üzerinde plazma kesim için kullanılır.

Delik Yavaşlatmaları
TurboNest artık deliklerin nasıl açılacağı ile ilgili geliştirilmiş kontrol özelliklerine sahiptir. Yeni İşlem Parametreleri ayarlarını kullanarak, küçük iç profillerin
delik çapı ve malzeme kalınlığına dayanarak kesilmesini sağlayarak, besleme hızını azaltabilirsiniz. Delikler için kesim hızlarının azaltılması, deliğin bazı
koniklik/eğrilik gibi durumlarını ortadan kaldırmak için genellikle plazma kesmede kullanılır.

İç Giriş/Çıkış Yerleştirme
Yeni bir CFG'de etkinleştirilen özellik kullanılarak, delikler veya yuvalar için iç giriş/çıkışlar deliğinmerkezinde veya yerleşiminmerkez hattı boyunca
başlamaküzere otomatik olarak ayarlanabilir. Böylece, deliğin kenarından en uçmesafeye delmeniz ve cürufun kesim hattı üzerine sıçrama olasılığını
azaltmanız sağlanır.

Ayrılmış Parça Detay Raporu
Eklenen yeni bir rapor sayesinde hurda ve yerleştirme verileri parça maliyeti bilgilerine dahil edilmiştir:

l Malzeme maliyeti şimdi hurda maliyetini her bir parçaya bölüştürecektir
l Üretim zamanı ve maliyeti, kesim uzunluğu ve delmeler artık parçalar arasındaki traversler, kırpma kesimleri ve ortak hat, zincir, köprü kesimi
gibi tekniklerin kullanımında etmendir.

l Parça iç profiller içeriyorsa, siluetlerin alanı ve ağırlığı şimdi parça alanına yansıtılabilmektedir.

Dikdörtgen Parça Detay Raporu
Yeni bir rapor, parçanın gerçek alanı yerine parçanın dikdörtgen alanına (parçanın kapladığıminimum dikdörtgen alan) dayanarak parça bilgisini
hesaplar. Bu değerler,malzeme kullanımı ve her parçanınmaliyetinin hesaplanması için farklı bir yol sunar.

Parçalar İçeri Aktarılıyor
TurboNest, yeni CAD İçe Aktarma ayarları özelliğine sahiptir:

l Küme: Bir CADdosyası içe aktarıldığında, TurboNest otomatik olarak bu parçanın bir kümesini oluşturur ve bunu parça listesine ekler. Uyma
Oranı adındaki bağımlı bir ayar,malzeme kullanımındaki iyileştirmelere dayanarak kümenin oluşturulması gerekip gerekmeyeceğini kontrol eder.

l Ayna: Parçanın, CAD İçe Aktarma işleminde olduğu sırada otomatik yerleştirme,OrtakHat Kesimi (CLC) Dörtlü (dörtlü bir ortak kenar kesme
kümesi) ve OrtakHat Kesimi (CLC) Dizisi amacıyla ters çevrilip çevrilemeyeceğini belirleyin.

l OrtakKenar Kesme: TurboNest, CLCyığınlarını çiftler halinde, dörtlü gruplar olarak veya her iki CAD içe aktarma sırasında otomatik olarak
oluşturur.

Ayarlardaki İyileştirmeler
Giriş/Çıkış Yerleştirme
Yeni bir ayarlar sayfası olan İç Giriş/Çıkış Uçları: Yuvalar, farklı türdeki yuvalara giriş/çıkışın nasıl yerleştirileceği konusunda denetim sağlar. Genellikle, bir iç
girişin profil ile buluştuğu noktada küçükbir çınlama veya leke vardır. Bu ayar, bu lekenin nerede ortaya çıkacağınızı kontrol etmenizi sağlar. Bir başka
avantaj da, parçaları içe aktarırken ve çarpışma önleme yolları oluştururkenki daha hızlı performanstır.

Kesme Sıralaması
Yeni kesim sıralaması ayarları eklenmiştir:

l İç profillerin sıralanması büyükölçüde geliştirilmiş ve artık yeni bir ayarlar sayfasından kontrol edilebilmektedir. Yeniden tasarlanan arayüz, iç
profiller için bir kesim sıralaması belirlerken kullanmak için hız ve bütünlük derecesini ayarlamanıza olanak sağlar. TurboNest ayrıca en iyi
stratejiyi otomatik olarak bulacak şekilde yapılandırılabilir.

l IsıDağıtımına Göre yeni kesim sıralaması, hem iç hem de dış profiller için eklenmiştir. Böylece profilleri sıralayabilir ve ısının kesim işlemi sırasında
yayılması sağlanmış olur.

Boru
YeniBoru ayarı, birbirine kaynak yapılmadan önce hizalama için işaretlenmesi gereken boru geçişleri için kullanılabilir. Yeni bir işaretleme türü olan Yarıyol
İşareti şimdi boru parçasının profiline eklenebilir. Bu özellik, çok fazla işaretleme yapmak istemediğiniz daha küçükboru geçişleri ile birlikte kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

Otomatik Yerleşim
Yeni bir ayar kullanarak, TurboNest'in her yerleşimi otomatik yerleştirme sırasında maksimum sayıda kesmesi gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz.

Özellik İyileştirmeleri
Malzemeler
TurboNest'in malzemeleri işleme yönteminde bazı iyileştirmeler yapılmıştır:

l Malzeme Veritabanı şimdi İşlem Parametreleri elektronik tablosunda mevcut malzemelerle otomatik olarak eşitlenmektedir. Bir İşlem
Parametreleri elektronik tablosunun kullanılması durumunda, TurboNest elektronik tabloda bulunan her yenimalzemeyiMalzeme Veritabanına
otomatik olarak ekler.

l Elektronik tablolar kullanılırken, bir iş için kullanılabilir malzemelerin listesi elektronik tablodakimalzemelerle eşleşecek şekilde filtrelenecektir.

Çıktı
Aşağıdaki iyileştirmeleri sunan yeni bir CNCçıktı arayüzü uygulanmıştır:

l Hangi yerleşimlerin çıktı verilmesi ve verilmemesi gerektiğini denetleyebilirsiniz
l Dosya adlandırma iyileştirilmiştir



l Bir ilerleme durumu ekranı çıktınızın durumunu görüntüler
l Yeni oluşturulan çıktı dosyalarına doğrudan ilerleme durumu ekranından erişebilirsiniz

Gelişmiş Düzenleme
Gelişmiş Düzenleme aşağıdakileri yeni özelliklerle güncellenmiştir:

l Tekparça çıktısı
l Sınırsız Geri Alma ve Yineleme
l Parça Girişi parça üzerinde herhangi bir yere yerleştirilebilir.
l Bir parçaya markalama metni eklenebilir.
l Giriş/çıkış ve sekmeler için tammakro desteği

Zincirleme
Zincirleme modulü artık, parçaların Zincir Dizisi olanağını içerir. Aslında, normalde yaptığınız gibi bir yerleşim üzerinde bir parça dizisi yapabilir ve zincirleme
işlemi otomatik olarak tüm sıralanan parçalara uygulayabilirsiniz. Gelişmiş kontrol seçenekleri, zincir dizi parçaları için satır ve sütun sayı ve aralıklarını
belirlemenize ve bunun yanında otomatik yükseklik kontrolünün devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını, önceden kesilmiş kerfler boyunca kesim işlemlerine
izin verip vermeyeceğinizi ve/veya zincirdeki parçalara özel bir “kesişmezlik” uygulayıp uygulamayacağınızı belirlemenizi sağlar.

Ortak Kenar Kesme
OrtakKenar Kesme modülü için iki farklı performans iyileştirmesi yapılmıştır:

l Dörtlü OrtakHat Kesimi (CLC) eklenmiş, bununla, tek bir parçanın ortak kenar kesimi dört kopyasını, her parçanın diğer parçalar ile iki kenarı
paylaştığı 2 x 2'lik bir ızgaraya uygulamanız sağlanır.

l OrtakHat Kesimi (CLC) Dizisi eklenmiş olduğundan, bir yerleşim üzerinde ortak kenar kesimi parçaları oluşturmanız sağlanır. Etkileşimli bir Ortak
Hat Kesimi (CLC) ızgarası kullanarak, CLC sıralanmış parçalar için kullanmak istediğiniz satır ve sütun sayısını belirleyebilirsiniz.

Raporlar
Aşağıdaki alanlar, TurboNest'te çoğu rapora eklenmiştir: Sınıf, Toplam Kesim Uzunluğu, ToplamDelgi, Taban Besleme Hızı, Kerf ve Parça Alanı.

Ek Geliştirmeler
Genişletilen Standart Özellikler
Parça Kesimi, Perdahlama ve Küçültme ve Değişken Şekilli Parçalar (VSP) artık standart özellikler olarak yer almaktadır.

l Parça Kesimi, bir plakaya sığabilmesi için bir parçayı elle veya otomatik olarak bölümlere ayırmanıza olanak sağlar.
l ŞekilHattı Perdahlama ve Küçültme özelliği ile, hatları ve yayları birleştirerek veya birden fazla hat segmentini tek bir yaya dönüştürerek kesim
kalitesini artırabilir ve CNCdosya boyutunu küçültebilirsiniz.

l VSP (Değişken Şekilli Parça), size yaygın olarak kullanılan geometrik profilleri esas alan 50 farklı parçayı içeren bir kitaplık sunar. Basit bir arayüz
sayesinde, sonsuz sayıda özel parça oluşturacak şekilde, iç ve dış profiller için boyutları belirleyebilir.

CAD İçe Aktarma
Aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır:

l DSTVdosyaları (.nc, .nc1) artık içe aktarılabilir. DSTVparçalarının işlenmesi SI Bloku (BlokNumaralaması) özelliğini içermektedir. Bu özellik genel
olarak yazdırılacakmetni bir parça adı olarak dahil etmek için kullanılır. SI Blokunun içeriği, TurboNest tarafından otomatik olarakmarkalama
metnine dönüştürülür. DSTVparçalarını BOMbilgileri ile (malzeme olmaksızın) de içe aktarabilirsiniz.

l IGDS/MicroStation DGNdosyaları (.dgn) artık içe aktarılabilmektedir.
l CAMdosyaları (.cam) artık içe aktarılabilmektedir.
l AutoCAD2010 desteklenmektedir.

Yardım
Çevrimiçi yardım sistemi, her özelliği daha iyi anlayabilmenizi sağlamak ve TurboNest'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için büyükölçüde
genişletilmiştir. İçeriğe duyarlı yardım (F1) şimdi uygulamanın birçok yerinde mevcuttur.

Hom Pozisyonları
ŞimdiMakine ve Yerleştirme Hom pozisyonlarını birbirinden bağımsız olarak belirleyebilirsiniz.Makine Homu,makinenizdeki tezgahın kesim işleminin
başladığı köşesini temsil eder. Yerleştirme Homu ise yerleştirme stratejilerinin başlaması gereken noktadır. Bu özellikmalzemeyi yerinde tutmak için
mengeneler kullanan ve kesime mengenelerin hemen yanından başlayanmakineler için kullanışlıdır. Bu durumlarda en iyi opsiyon yerleştirmeye
mengenelerden uzakbir noktadan başlamaktır. Bağımsız Makine ve Yerleştirme Hom noktaları böyle bir durumda gereken denetimi sağlar.

Tercihler
İki yeni tercih eklenmiştir:

l Parça Listesi'ndeki parçaların yeniden adlandırılmasına izin ver
l Çıktıdan sonra, geçerli işi kaydet

Mevcut Görünümün Yazdırılması
Bir yerleşimin herhangi bir bölgesini ekranda göründüğü gibi yazdırabilirsiniz. Ayrıca mevcut yerleşim görünümü için ek olarak bir rapor da oluşturulabilir.

Zumlama/Kaydırma
Çeşitli yakınlaştırma işlevleri eklenmiştir:

l GerçekZamanlı Zumlama işlevi, fareyi tıklatıp yukarı aşağı sürükleyerek bir yerleşimde hızlı şekilde büyütme/küçültme yapmanıza olanak sağlar.
l Kaydırma işlevi, yerleşimi tutup çekerek istediğiniz bölgeyi görmenize olanak sağlar.
l Büyütme işlevi hem bir menü hem de bir araç çubuğu öğesi olarak sunulmuştur.
l Zum Sınırları, yerleşimin tamamını görmenizi sağlar.

Günün İpucu
TurboNest başlatıldığında yararlı ipuçları görüntülenir.
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