
Novidades desta versão
O ProNest 2017 LTS inclui novos e poderosos recursos e aprimoramentos que melhoram a qualidade e a eficácia da sua produção, ao mesmo tempo
em que simplificam e facilitam a interface com o usuário. Clique no link no topo para ler as Novidades desse lançamento, ou selecione outro link para ver
os aprimoramentos das versões anteriores.

Versão atual:
ProNest 2017 LTS v11.0

Versão anterior:
NestMaster 2015 v11.0
NestMaster 2012 v10.1
NestMaster 2012 v10.0
NestMaster 2010 v9.2
NestMaster 2010 v9.1
NestMaster 2010 v9.0

ProNest 2017 LTS v12.0
Melhorias de agrupamento manual
Diversos recursos novos tornam o agrupamento manual de peças mais fácil e mais eficiente:

l Peças ancoradas
Ao agrupar manualmente peças, arrastar, clicar duas vezes ou pressionar ENTER para adicionar uma peça ao agrupamento pode ser demo-
rado se você tiver muitas cópias da peça para agrupar. Uma nova configuração no painel Lista de peças, chamada Ancorar peça ao cursor, afi-
xará a peça marcada ao cursor do mouse, permitindo que você solte várias vezes e colida a peça de forma inteligente com umúnico clique.

l Colisão automática
Ummétodo de colisão novo e mais inteligente agora é usado durante o agrupamento manual. A colisão automática não se limita mais a um
único canto do agrupamento com somente duas direções de colisão na ordem sequencial (por exemplo, para a esquerda e para cima). O
ProNest agora tenta várias direções de colisão em várias ordens diferentes e usa o melhor resultado de acordo com a adequação e a utilização
do material.

Colorir por nome da peça
Na legenda de cores, as cores de contorno e preenchimento agora podem ser definidas separadamente umas das outras. Além disso, as peças podem
ser preenchidas com cor de acordo com seu nome. Peças diferentes serão preenchidas com cores diferentes, permitindo que você as identifique facil-
mente no agrupamento. Você também pode marcar todas as instâncias de uma peça específica no agrupamento, a fim de localizá-la rapidamente.

NestMaster 2015 v11.0
Faixa
O NestMaster 2015 inclui uma nova interface de faixa, que foi projetada para ajudá-lo a encontrar os comandos do NestMaster que você precisa, atra-
vés da inclusão de controles maiores e mais visíveis, com etiquetas de texto que são organizados em grupos lógicos. Os benefícios incluem:

l Acesso simplificado, que facilita a localização dos recursos do NestMaster.
l Faixa sensível ao modo, que exibe somente os controles relevantes.
l Cada controle na faixa apresenta dicas com uma breve descrição do item.
l Uma barra de ferramentas de acesso rápido, na parte superior da janela principal, contém os itens comumente usados que podem ser
acessados com umúnico clique.

Uma referência cruzada dos menus e barras de ferramentas do NestMaster 2012 está disponível para ajudá-lo a se familiarizar com a interface.

Guias de agrupamento
Na janela principal, cada agrupamento agora tem sua própria guia que exibe o nome do agrupamento e material usado. Ao utilizar as guias, você pode:

l Navegar com facilidadepelos agrupamentos no trabalho.
l Reorganizar os agrupamentosao clicar e arrastar as guias para o local desejado. Por exemplo, se desejar mover o agrupamento 3 de 3
para torná-lo o agrupamento 2 de 3, simplesmente arraste a guia do agrupamento para a posição desejada.

l Inserir um agrupamento antes e depois de qualquer agrupamento existente no trabalho.
l Passe sobre a guia de um agrupamento desativado para exibir uma imagem emminiaturadaquele agrupamento.

Exportar DXF para peças e agrupamentos
Peças e agrupamentos únicos agora podem ser exportados diretamente para um arquivo DXF, sem que seja necessário instalar uma configuração de
polilinha DXF especial oumudar de máquina.

Verifique se há conflitos
Umnovo controle lhe permite verificar se há conflitos nos agrupamentos do seu trabalho. Você pode clicar repetidamente no botão Verifique se há con-
flitos para alternar entre todos os conflitos encontrados.



Trabalhos recentes
Na visualização de fundo da nova interface de faixa (na guia Arquivo), foi adicionada a página Trabalhos recentes. Esta página contém uma lista expan-
dida de trabalhos recentes do NestMaster, assim como caminhos recentes de pastas para arquivos de trabalho.

Limpar agrupamento
Agora é possível remover todas as peças de um agrupamento, deixando a chapa em branco como um agrupamento vazio. O agrupamento vazio per-
manecerá na janela principal para futuros agrupamentos.

Importar CAD: Locais recentes
Umnovo botão na guia CADem Editar lista de peças exibe pastas recentes de onde os arquivos CAD foram importados. Isso poderá ajudá-lo a encon-
trar rapidamente pastas frequentemente usadas ao adicionar peças.

Atalhos
Muitas teclas de atalho e dicas (visíveis ao pressionar a tecla ALT) agora estão disponíveis nas principais áreas do aplicativo.

Feed de novidades no NestMaster
Novidades relacionadas ao NestMaster e software CAD/CAMHypertherm agora estão disponíveis diretamente no NestMaster. Um botão de notificação
na barra de status indicará novidades disponíveis e pode ser clicado para abrir um painel de leitura e navegar pelos artigos.

Formato para tamanhos de peças e chapas
Usando uma nova preferência, peças e chapas dimensões pode ser mostrado como "Comprimento x Largura" ou "Largura xComprimento".

Programa de Melhorias Através da Experiência do Cliente
O programa coleta informações sobre como você usa o NestMaster. Isto ajuda a Hypertherm a identificar quais funções do NestMaster melhorar.
Nenhuma informação coletada é usada para identificar ou contatar o cliente. O programa PMEC funciona em segundo plano enquanto o NestMaster é
usado, sem lhe interromper. É possível participar do programa de melhorias usando uma nova página de preferências de privacidade.

AutoNest: Primeiro preencher interiores
Durante o agrupamento automático, o NestMaster tentará agrupar peças menores dentro dos perfis interiores de peças agrupadas maiores antes de
preencher outras áreas do agrupamento. Isto pode ser útil caso suas peças apresentem cortes maiores que possam ser agrupados.

NestMaster 2012 v10.1

Aprimoramentos de 2D CAD
l Suporte para múltiplos desenhos
É possível abrir muitos desenhos simultaneamente no 2DCAD. Cada desenho aberto é exibido na sua própria guia na janela principal do 2D
CAD; você pode alternar entre os desenhos simplesmente clicando em uma guia.

l Pontos de controle
Agora, qualquer entidade pode ser movida oumodificada usando pontos de controle. Os pontos de controle aparecem nos pontos de início,
centro e pontos finais de uma entidade selecionada, permitindo que você mova a entidade preservando seu tamanho e sua orientação, ou
que redimensione a entidade em torno de um ponto pivô.

Fontes Unicode para texto CAD
NestMaster agora suporta fontes Unicode para desenhos CADque contêm texto. Quando um arquivo CAD com o texto é importado, a fonte do sistema
será agora usado emNestMaster.

Extensão de arquivo CNC: N#
A inserção de “N#” como a extensão do arquivo CNCgarantirá que extensões únicas sejam aplicadas a todos os agrupamentos. A criação de saída para
um único agrupamento aplicará uma extensão .N1 ao arquivo CNC; a saída de mais de um agrupamento aplicará as extensões de maneira incremental
(.N1, .N2, .N3, etc.).

NestMaster 2012 v10.0

Programa CAD 2D
O aplicativo CAD2Ddo NestMaster fornece todas as funções básicas necessárias para criar ou editar um desenho CADdetalhado. Com o programa
CAD, você pode:

l Adicionar, editar e excluir a geometria simples e complexa.
l Inserir formas predefinidas como retângulos, elipses, etc.
l Adicionar chanfro, tira, entalhe ou dobras
l Gerenciar camadas e cores
l Salvar desenhos como arquivos DWGe DXF

O CAD2Dé um recurso padrão incluído com a instalação do NestMaster. Ele pode ser aberto diretamente da janela Editar Lista de Peças no NestMas-
ter.

Aprimoramentos na Lista de Peças
O painel de tarefas da Lista de Peças foi remodelado para apresentar uma aparência atualizada e oferecer maior flexibilidade e controle sobre as peças
na janela principal do NestMaster. Os aprimoramentos incluem:

l Edição de propriedades da peça
O novo painel Propriedades pode ser aberto diretamente na janela principal do NestMaster (clique com o botão direito em qualquer peça e
selecione Propriedades). Todas as informações da peça que podem ser visualizadas e editadas na janela Editar Lista de Peças agora são edi-
táveis neste novo painel.

l Classificação de peças



As peças podem ser listadas em ordem alfabética ou pela ordem de agrupamento (por tamanho).
l Acesso fácil a Editar Lista de Peças, importando PNLs
Umnovo botão na Lista de Peças fornece acesso fácil a Editar Lista de Peças. Além disso, também é possível importar rapidamente um PNLdire-
tamente da lista de peças.

Diversos
l O caminho do arquivo de origem de uma peça adicionada agora é exibido na janela Editar Lista de Peças (no painel Propriedades), assim como
no painel Propriedades da janela principal do NestMaster.

l Clicar a roda do mouse agora ativará o modo de Panorâmica.

NestMaster 2010 v9.2

Peças Coloridas
Agora, as peças são preenchidas com cores sólidas, além da linha de contorno desenhada normalmente. Este preenchimento com cores melhora a visi-
bilidade e o contraste entre as peças, orifícios interiores e a chapa.

Esta coloração pode ser ativada ou desativada no título Cor na configuração "Criar peças coloridas".

Editor de Separações
Foi adicionado um novo painel de tarefa na janela principal de agrupamento, lhe permitindo visualizar e editar os valores de separação em seu tra-
balho. Isso permite editar as separações conforme a necessidade, sem precisar alterar qualquer configuração no seu NestMaster. As separações de
Peças, Perfurações e Chapas podem ser editadas para cada material/espessura no trabalho.

Procurar atualizações
O novo recurso Procurar Atualizações permite que o NestMaster exiba notificações quando houver atualizações de software disponíveis. Isto será uma
ajuda para garantir que você tenha um software atualizado e os recursos mais recentes, aprimoramentos e correções de bugs. Seu PCdeve estar
conectado à Internet para que esse recurso possa ser utilizado.

Caixa de filtro em Editar Lista de Peças
Na seção Origens da Peça em Editar Lista de Peças, foi adicionado uma nova caixa Filtro. Você pode usar a caixa Filtro para filtrar o conteúdo da pasta
atual por nome de arquivo CAD. Ao inserir texto na caixa Filtro, aparecerá os nomes do arquivo CADque contêm parte ou todo texto inserido; os demais
ficarão ocultos.

Zonas Variáveis de Sequência de Corte
Agora, o NestMaster considera o tamanho e a posição das peças no agrupamento ao calcular a sequência de corte do agrupamento. Isto pode resul-
tar em uma sequência de corte totalmelhor e movimentos transversais mais curtos entre os cortes.

NestMaster 2010 v9.1
Aprimoramentos

Agrupamento automático
O agrupamento automático tornou-se mais eficiente e poderoso, resultando emmelhores agrupamentos e maior aproveitamento do material.
Durante o agrupamento automático,mais orientações são simuladas para a melhor utilização do material e o NestMaster produzirá um resultado
melhor ao agrupar várias cópias da mesma peça através do arranjo de padrões.

Desempenho
Multiencadeamento
A implementação de multiencadeamento aprimorou o desempenho do NestMaster em computadores com vários núcleos/processadores. Um teste de
desempenho identificou aprimoramentos de velocidade significativos ao adicionar percursos durante a importação da peça.
Além disso, a interface do usuário responde melhor às entradas do usuário durante o progresso de uma operação (como agrupamento automático,
arranjo de padrões, etc.). A entrada do usuário pode incluir a parada de uma operação,movimento do mouse ou redimensionamento da janela.

Por último, o multiencadeamento foi projetado para maximizar todos os núcleos/processadores disponíveis. O NestMaster terá um desempenho
melhor em um PCcommais núcleos/processadores em comparação com umPCcommenos núcleos/processadores.

Unicode
O NestMaster agora suporta Unicode, beneficiando usuários em ambientes com vários idiomas:

l Umnovo formato (XLF) de dicionário com base em XMLpermite o suporte de Unicode para traduções.
l Ao alternar entre os idiomas, os usuários não precisammais mudar o sistema local no PC.
l Os recursos de Ajuda, Dica do Dia e Relatórios correspondem automaticamente o idioma selecionado; não é mais necessário copiar arquivos
de idiomas manualmente entre as pastas.

l Aentrada de dados pode misturar e corresponder com textos em idiomas diferentes.

Configurações e outros desenvolvimentos

Saída
Agora, o status da saída de um agrupamento é indicado no caixa de diálogo da saída do CNC.Os grupos que já tiveram saída agora apresentam um
ícone próximo a deles; este ícone fica desativado para os agrupamentos que ainda não tiveram saída.

Relatórios
Agora, o NestMaster usa o gerador FastReport® baseado emUnicode ao invés de relatórios Rave.



Sequência de Corte
Os números de sequência de corte exibidos nas peças agrupadas agora são posicionados no "cerne" da peça, afastados das bordas externas ou de
qualquer perfil interno. Antes, as caixas de número de sequência de corte eram posicionadas na parte inferior esquerda da peça - o que às vezes obs-
curecia a geometria da peça atrás da caixa e frequentemente causavam a sobreposição dos números de sequência em duas peças.

Preferências
Uma nova preferência controla quando a caixa de diálogo Progresso da Saída deve ser fechada automaticamente depois da saída.

Trabalhos
Arquivos de trabalho (.nif) da versão 9.1 em diante serão compatíveis com as futuras versões do NestMaster. Por exemplo, um arquivo NIF criado no
NestMaster v9.2 poderá ser aberto com segurança no NestMaster v9.1.

NestMaster 2010 v9.0
Novos Recursos

Saída para Peça Única
Agora, você pode criar uma saída do CNCpronta para a máquina para uma única peça usando o NestMaster. A saída de CNCpara uma peça ou um
grupo de peças pode ser criada diretamente da lista de peças. Uma nova configuração de saída CNC, Ponto de Origem da Peça, permite definir o ponto
de origem para usar durante a saída de CNCpara peça única.

Passo e Repetir
Se um segmento de um agrupamento puder ser repetido, você poderá usar as novas configurações de saída Passo e Repetir para reduzir o tamanho
do arquivo CNC. Com Passo e Repetir, a máquina será instruída a repetir a execução do mesmo código NCno comprimento ou largura da chapa.

Aprimoramentos de Recursos
Importando Peças
Agora, o NestMaster pode importar um desenho CADque contém várias peças. É possível importar o desenho com várias peças como uma única uni-
dade ou desdobrá-lo em peças separadas para agrupamento individual.

Saída
Foi implementada uma nova interface de Saída do CNCque oferece os seguintes aprimoramentos:

l As configurações de saída podem ser ajustadas diretamente no Diálogo de saída
l Controlar quais agrupamentos devem ser produzidos e quais não devem
l Anomeação de arquivos foi aprimorada
l Uma tela de progresso exibe o status da saída de CNC
l Os novos arquivos de saída de CNCpodem ser acessados diretamente da tela de progresso

Relatórios
Os campos abaixo foram adicionados ao Relatório da Plotagem de Agrupamento do NestMaster: Comprimento Total do Corte, Total de Perfurações.

Desenvolvimentos Adicionais
Importação de CAD
Os seguintes aprimoramentos foram feitos:

l Arquivos CAM (.cam) podem ser importados
l AutoCAD2010 é aceito

Ajuda
O sistema de ajuda online foi elaborado para fornecer um entendimento melhor de cada configuração e ajudar o usuário a obter o máximo do NestMas-
ter. A ajuda contextual (F1) agora está disponível emmuitas áreas do aplicativo.

Posições de retorno
Agora, você pode especificar posições de retorno separadas para Máquina e Agrupamento.O Retorno da Máquina (HOME) representa o canto da
tabela em sua máquina do mundo real em que o corte começa e o Início do Agrupamento é o ponto em que as estratégias de agrupamento devem
começar. Isso é útil para máquinas que usam dispositivos de fixação para manter o material no lugar e começam a cortar imediatamente ao lado deles.
Nestes casos, a melhor opção com frequência é começar o agrupamento em umponto distante dos dispositivos de fixação. As posições de origem
(home) independentes para Máquina e Agrupamento fornecem o controle necessário nesta situação.

Preferências
Duas novas preferências foram adicionadas:

l Permitir que as peças na Lista de Peças sejam renomeadas
l Após a saída de CNC, salve o trabalho atual

Zoom/Panorâmica
Diversas funções de zoom foram adicionadas:

l O Zoom emTempo Real permite clicar e arrastar para cima ou para baixo para aumentar ou reduzir o zoom rapidamente em um agru-
pamento.

l Apanorâmica permite pegar e arrastar o agrupamento até obter a visualização desejada.
l Aumentar Zoom agora está disponível comomenu e item de barra de ferramentas.
l Extensão de Zoom permite retornar para uma visualização do agrupamento inteiro.

Dica do Dia
Agora, dicas e sugestões úteis são exibidas quando o NestMaster é iniciado.
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