Summa GoSign TM 2.0
Narzędzie produkcyjne działające w systemie Windows, jako pomost między
oprogramowaniem do projektowania a ploterem rolowym Summa
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Kluczowe cechy
•

Intuicyjny interfejs charakterystyczny dla oprogramowania GoSuite

•

Zestawy funkcji zwiększające automatyzację i umożliwiające
dostosowanie przepływu pracy do potrzeb operatora

•

Menedżer materiałów

•

Wtyczki do Illustrator i CorelDRAW

•

Dziennik zadań

•

Czytanie plików (Pro Pack)

•

Folderów podręcznych (Pro Pack)

•

Obsługa OPOS CAM i Twin (pakiet Pro)

•

Funkcja kodów kreskowych (pakiet Pro)
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Intuicyjny interfejs
•

GoSign 2.0 wykorzystuje intuicyjny
interfejs z platformy GoSuite
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Zestawy funkcyjne

•

Zestawy funkcyjne są kluczowym elementem platformy GoSuite. Każdy zestaw funkcji można
dostosować do potrzeb klienta, dzięki czemu GoSign pasuje do każdego możliwego przepływu
pracy.

•

Przy pierwszym uruchomieniu programu możesz wybrać podstawowy lub zaawansowany zestaw funkcji:

-

Jeśli projekty są generowane bezpośrednio z programu do projektowania, zalecany jest podstawowy
zestaw działań, zapewniający podobny przepływ pracy, jak ten z WinPlot.

-

Jeśli projekt pochodzi z zewnętrznego oprogramowania RIP lub potrzebujesz większej
funkcjonalności, możesz wybrać zestaw zaawansowanych funkcji.

-

Niezależnie od wybranego zestawu możesz zawsze dodawać, usuwać lub modyfikować funkcje
według własnego uznania. Jedni lubią wszystkie komunikaty i sygnały, inni wolą absolutne
minimum dla łatwej i bezbłędnej obsługi.
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Menedżer materiałów

•

W zależności od rodzaju materiału można wstępnie
ustawić prędkość i inne ustawienia związane z
zastosowaną metodą:

Kiss-Cut, Thru-Cut…
•

Dla urządzeń OPOS CAM profil kamery jest
powiązany z konkretnym użytym materiałem.
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Wtyczki
•

Wtyczki do programów Illustrator i CorelDRAW zostały
zaktualizowane do współpracy z GoSign.

•

Konfigurowalne zestawy funkcji umożliwiają konfigurowanie i przetwarzanie
zadań zgodnie z dowolnymi potrzebami. Na przykład zadanie może zostać
wysłane bezpośrednio do plotera bez interwencji operatora. W ten sposób
GoSign działa jak operator.

•

Wtyczki można zainstalować za pomocą GoSign Tools, osobnego pliku do pobrania.
Wtyczka programu Illustrator

Wtyczka CorelDRAW
Konfigurowalna funkcja
ustawione w GoSign
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Dziennik zadań

•

GoSign 2.0 rejestruje każde zadanie wysłane do plotera, w tym
czasy i podstawowe informacje o zadaniu, takie jak zużycie
materiału.

•

Dziennik zadań umożliwia obliczanie postów, monitorowanie czasu
pracy urządzenia, śledzenie zadań, łącza do systemów ERP i wiele
więcej.

•

Rejestrowanie zadań na ogół wymagane
zgodnie z Industry 4.0.

Wiele filtrów importujących
•

GoSign jest kompatybilny z wieloma programami do projektowania poprzez
filtry importu PDF i DXF.

•

Import pliku może być oparty na informacjach o kolorze lub warstwie.

•

Można również odczytać pliki SGP i OXF. Dzięki temu pliki przygotowane przez
zewnętrzne oprogramowanie RIP dla GoProduce są zgodne z GoSign.

•

GoSign może być używany w połączeniu z OPOS CAM, umożliwiając Twin
Workflow (wymagany pakiet Pro)> Zobacz dalej.

•

Filtr importu PDF został ulepszony w porównaniu z filtrem z WinPlot, dzięki
czemu oprogramowanie jest lepiej kompatybilne z InkScape.

•

Można również otworzyć pliki wydruku przygotowane do wysłania bezpośrednio
do plotera tnącego> Zobacz dalej.
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Import plików

•

GoSign 2.0 może również importować pliki , które są plikami
przygotowanymi do wysłania bezpośrednio do naszego sprzętu
tnącego. Zwykle tych plików nie można już edytować. Drobny błąd w
nich można było rozwiązać jedynie przez ponowne przetworzenie
całego zadania.

•

Typowe błędy, które można rozwiązać otwierając zadanie w GoSign przed
wysłaniem ich do plotera:

-

Złe wartości nacisku

-

Zbędne linie, które nie powinny być cięte

-

Niewłaściwe rozmieszczenie

-

…
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Funkcja pakietu zaawansowanego

System folderów podręcznych

•

Funkcja pakietu zaawansowanego

GoSign jest w stanie importować zadania nie tylko za pomocą wyboru
pliku, skanera ręcznego lub kodu kreskowego OPOS (patrz dalej).
Dzięki funkcji folderu podręcznego pliki upuszczone w folderze mogą
teraz być również otwierane automatycznie w GoProduce. Elastyczne
zestawy zadań zapewniają, że to, co dzieje się później, można w pełni
dostosować.

•

Ten system folderów podręcznych jest szczególnie przydatny, gdy
oprogramowanie do projektowania znajduje się na innym komputerze w
sieci. Ponieważ w tym przypadku nie można używać wtyczek.

Obejrzyj w akcji: www.summa.com/video/gosign
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Obsługa OPOS CAM i Twin
•

Dzięki GoSign ploter Summa S Class 2 z OPOS CAM można sterować w taki sam sposób, jak ploterem płaskim serii F.

•

Zalet przepływu pracy Twin jest wiele:
-

Funkcja pakietu zaawansowanego

Dzięki inteligentnej technologii rozpoznawania kamery zadania przygotowane dla ploterów tnących Summa serii F mogą być wykonywane na
ploterach rolowych z OPOS CAM. Łącząc to, co najlepsze z obu rozwiązań - Kiss-cutting na krajarce rolkowej S Class OPOS CAM i Thru-Cut
na ploterze tnącym serii F - można osiągnąć znaczny wzrost wydajności. To jest sedno naszego Podwójny przepływ pracy> zobacz wideo.

-

Ale także bez serii F, jednostka OPOS CAM może teraz wycinać kontury za pomocą znaków rejestracyjnych umieszczonych losowo
wokół projektu. Tak więc, nie ma już ograniczeń co do znaczników obramowania, OPOS zwykle spotyka się bez wsparcia Twin.

Podwójny przepływ pracy pozwala również na jak najlepsze umiejscowienie linii cięcia na wydruku, dzięki czemu nie ma potrzeby

-

aby zmienić rozmiar projektu: Tryb stałego rozmiaru.

UWAGA: Tradycyjna funkcja sterowania kamerą jest nadal dostępna bezpłatnie w sterowaniu Summa Cutter.
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Funkcjonalność kodów kreskowych

•

W przeciwieństwie do WinPlot, przepływ pracy z kodami kreskowymi można skonfigurować za
pomocą pakietu GoSign 2.0 Pro Pack.

•

Ogromną zaletą przepływu pracy z kodami kreskowymi jest możliwość modyfikowania plików >
zobacz import plików. W ten sposób można zoptymalizować nacisk noża, aby ciąć określone
podłoża, co znacznie zmniejszy zużycie noża i poprawi ogólną jakość cięcia.

•

Korzystając z GoSign 2.0, można teraz skonfigurować przepływ pracy z kodami kreskowymi w formacie PDF
pliki (lub pliki DXF). Nie jest więc już wymagane generowanie określonych plików wydruku.

UWAGA: Wszystkie poprzednie funkcje kodów kreskowych są nadal dostępne bezpłatnie w sterowaniu Summa Cutter.
Integracja GoSign Barcode to dodatkowa funkcjonalność, która jest dostępna tylko w płatnym pakiecie GoSign Pro Pack.
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Funkcja pakietu zaawansowanego

Pakiet GoSign Pro
•

Pakiet Summa GoSign Pro: 395-995
GoSign 2.0

•

Cechy:
-

•

Czytanie plików
System folderów podręcznych

Pakiet GoSign 2.0 Pro

Standard dostępny na
www.Summa.com

Jednorazowy zakup wersji Pro

Wszystkie funkcje typowe dla programów do
cięcia:

Wszystkie funkcje typowe dla programów do
cięcia:

sortowanie, usuwanie, wielokrotne kopiowanie,…

sortowanie, usuwanie, wielokrotne kopiowanie,...

Niestandardowa konfiguracja zestawów funkcji

Niestandardowa konfiguracja zestawów funkcji

Wtyczki do programów Adobe
Illustrator i CorelDRAW

-

Obsługa OPOS CAM i Twin

Wtyczki do programów Adobe
Illustrator i CorelDRAW

-

Funkcjonalność kodów kreskowych

Menedżer materiałów

Menedżer materiałów

Funkcjonalność dziennika zadań

Funkcjonalność dziennika zadań

Rozpoznawanie aparatu

Rozpoznawanie aparatu

Podwójny przepływ pracy

Podwójny przepływ pracy

Użytkownicy GoSign 1.0 z obcinarką rolek OPOS CAM mogą skorzystać

Funkcjonalność kodów kreskowych

Funkcjonalność kodów kreskowych

z darmowego pakietu GoSign Pro, jeśli zarejestrowali się przed 1

Obsługa zadań w folderze podręcznym

Obsługa zadań w folderze podręcznym

października 2020 r.

Import plików wydruku

Import plików wydruku

Pobierz bezpłatnie na www.summa.com
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Porozmawiaj z działem sprzedaży

Inne funkcje GoSign 2.0
•

Standardowa wersja dostępna z GoSign 2.0

•

Sortowanie: wiele metod sortowania redukuje czasochłonny ruch noża
w górę i minimalizuje posów materiału. Będzie to miało bezpośredni
pozytywny wpływ na jakość cięcia.

•

Skrzynka do usuniętych prac

•

Cięcie według koloru

•

Kafelkowanie w celu podzielenia większych prac na mniejsze części

•

Kopiowanie wielokrotne

•

Do jednego komputera można podłączyć kilka urządzeń

•

Brak bufora (brak równoległego użycia wielu jednostek)

Uwaga: Jednocześnie można sterować tylko jedną jednostką OPOS CAM.

Oprogramowanie Summa GoSign
© Copyright 2020 Summa nv

Zgodność
•

Windows 7 (Professional - Enterprise) / 8 (Professional Enterprise) / 8.1 (Professional - Enterprise) / 10 (Professional Enterprise) 32-bit i 64-bit. Z najnowszą wersją aktualizacje i
Service Pack

•

Wtyczki:

•

-

Wtyczka do CorelDRAW X2 - 2020

-

Adobe Illustrator
CS / CS2 / CS3 / CS4 / CS5 / CS6 / CC 2019 / CC 2020

Połączenie USB i LAN (jeśli jest dostępne) z:
-

Jednostki S Class 2

-

SummaCut (wersja R / czarne
obudowy: + 2007)
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Informacje ogólne
•

GoSign 2.0 można pobrać ze strony internetowej Summa w sekcji wsparcia

•

Data premiery: połowa października 2020 r

•

Film dostępny pod adresem www.summa.com/video/gosign

•

Filmy, obrazy i zaktualizowane broszury dostępne do pobrania pod adresem marketing.summa.com

•

WinPlot pozostaje tymczasowo dostępny dla starszych produktów. Jednak w WinPlot nie zostaną wprowadzone żadne nowe
zmiany. Użytkownicy WinPlot mogą pobrać GoSign 2.0 ze strony wsparcia Summa (tak samo jak poprzednio)
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Summa nv uważa, że wszystkie ilustracje i specyfikacje zawarte w tej prezentacji są poprawne w momencie publikacji. Summa nv zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez powiadomienia.

