
Bu sürümdeki yenilikler
ProNest 2017 LT, üretiminizin kalitesini ve verimliliğini artıran ve kullanıcı arayüzünü büyükölçüde basitleştiren güçlü yeni özellikler ve geliştirmeler içerir.
Bu sürümdeki yenilikleri öğrenmek için en üstteki bağlantıya tıklayın veya önceki sürümlerdeki geliştirmeleri görmek için başka bir bağlantı seçin.

Mevcut sürüm:
ProNest 2019 LTS v13.0

Önceki sürümler:
ProNest 2017 LTS v12.0
NestMaster 2015 v11.0

ProNest 2019 LTS v13.0
Rasterden vektöre
ProNest raster resim dosyalarını içe aktarabilir ve bunlarımakinede kesilebilecek vektör parça dosyalarına çevirebilir.

Aşağıdaki resim dosyası formatları içe aktarılabilir: PNG, JPG, JPEG, BMP ve GIF.

En iyi sonuçları almanız için yeni ayarlar resme içe aktarma öncesinde ince ayar yapmanızı sağlar. Resim bir parçaya dönüştürüldükten sonra
yerleştirilebilir ve çıkışı yapılabilir.

Manuel Yerleştirme: Sürüklerken döndürme
Manuel yerleştirme artık çok daha akıcı ve sezgisel hâle geldi. Yuvadakimevcut parçalarla, parçaları yerleştirilen diğer parçaların konturları ve plaka
kenarları boyunca yerleştirmek çokdaha kolay.

Bir parçayı yuva üzerinde sürüklerken, parça mevcut parçalara veya plaka kenarlarına itelenir ve sığacak şekilde döndürülür. En iyi sonucu almak için
parçayı, etrafındaki parçaların kenarları boyunca kaydırabilirsiniz. Bu, parçayı doğru açıya getirmek için manuel olarak döndürmeye gerek olmadan,
parçaların yuva üzerindeki boş alanlara kolayca sığdırılmasını sağlar.

Avantajları arasında şunlar yer alır:
l Manuel yerleştirme sırasında daha sık aralıklı yuvalar daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir
l Özellikle büyükparçaların konturları etrafına yerleştirirken plakayı daha iyi kullanabilirsiniz

Parçalı stilde klasör gezinmesi
Klasörlere ve dosyalara daha hızlı ve kolay bir şekilde göz atılabilmesi için ProNest’in çeşitli alanlarında artık daha modern bir stil içeren parçalı klasör kaşifi
kullanılmaktadır.

Giriş stillerini iğnele
Giriş/çıkışları seçerken artık hızlıca erişmek için en sık kullanılan giriş stillerini listenin en üstüne iğneleyebilirsiniz.

Design2Fab Entegrasyonu
ProNest’e eklenen gidiş/gelişli Design2Fab entegrasyonu, bir ProNest işini bırakmanızı, Design2Fab’de bağlantılar eklemenizi ve parça listesine eklenen
şablonlarla ProNest işine geri dönmenizi sağlayarak yerleştirmeye ve NCçıktısına hazır hâle getirmenize olanak tanır.
(ProNest 2017’nin 12.1.3 sürümünde kullanıma sunulmuştur.)

ProNest 2017 LTS 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
Manuel 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.

Parça Adına Göre Renk
Artık renkgöstergesinde, ana hat renkleri ile doldurma renkleri birbirinden ayrılabiliyor. Ayrıca parçalar, parça adına göre renkle doldurulabiliyor. Farklı
parçaları farklı renklerle doldurarak, parçaları yuva üzerinde kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca yuvada özel bir parçanın her örneğini, hızlı bir şekilde
bulmak için vurgulayabilirsiniz.



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

l Basitleştirilmiş erişimNestMaster 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 NestMaster 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.

En Son İşler
Yeni şerit arayüzünün (Dosya sekmesinde) arka plan görünümüne bir En Son işler sayfası eklendi. Bu sayfada, en son NestMaster 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.

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

NestMaster Haberleri Özet Akışı
NestMaster ve Hypertherm CAD/CAMyazılımıyla ilgili haberlere artık doğrudan NestMaster 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 programNestMaster kullanımınıza ilişkin bilgileri toplar. Bu, Hypertherm’in hangiNestMaster özelliklerinin geliştirilmesi gerektiğini tespit etmesine
yardımcı olur. Toplanan bilgilerin hiçbiri sizin kimliğinizi tespit etmek veya sizinle iletişim kurmak için kullanılmaz. CEIP programı, NestMaster kullanılırken
sizi kesintiye uğratmadan arka planda çalışır. YeniGizlik tercihleri sayfasını kullanarak geliştirme programına katılabilirsiniz.

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