
System AccuMark firmy GERBER 
TECHNOLOGY jest systemem 
do przygotowania produkcji  
przeznaczonym dla firm z bran :ż  
odzie owej, tekstylnej, mebliż  
tapicerowanych oraz automotive.  
Jest opartym na najnowszej 
technologii  systemów operacyjnych 
MS Windows. 
Wyst puje w dwóch wersjach:ę  
Professional i Advanced Edition. 
Zawiera dwa g ówne modu y PDS ł ł
i GMS dost pne razem lub osobno.ę  
Oba modu y zarz dzane s  poprzezł ą ą  
AccuMark Explorer, co usprawnia 
prac  i wprowadzanie danych.ę  
Program ten posiada tak eż  
mo liwo  wymiany danych z innymiż ść  
programami typu CAD/CAM. 
Otwieranie wielu okien 
równocze nie umo liwia sprawneś ż  
opracowywanie szablonów 
i uk adów kroju oraz wgl d doł ą  
innych aplikacji w tym samym 
czasie.

System AccuMark pokazuje 
procentowe zu ycie materia uż ł  
podczas tworzenia uk adów kroju. ł

PDS - konstrukcja szablonów. 
To panel umożliwiający tworzenie konstrukcję szablonów 
od podstaw, modyfikacje już istniejących szablonów, 
wprowadzonych w procesie digitalizacji oraz stopniowanie 
szablonów.
Zawiera także kreator ułatwiający tworzenie szablonów w oparciu 
o siatkę konstrukcyjną i bazę pomiarów. Istnieje możliwość 
stworzenia kosztorysu dla gotowego produktu w całej gamie 
rozmiarów. Posiada opcję autozapisywania opracowywanego 
szablonu. Zawiera wiele funkcji dotyczących tworzenia i modyfikacji: 
punktów, linii, nacinków, szablonów, stopniowania.  System 
wyposażony jest w możliwość tworzenia układów szycia oraz 
eksportu obrazu szablonu do edytorów tekstu.

GMS - projektowanie układów kroju. 
Funkcje:
• projektowanie układów kroju, wraz z funkcją ich kopiowania
• możliwość przedstawiania układów kroju w skali (Zoom),
• blokowanie i buforowanie statyczne,
• opcje dotyczące szablonów składanych i rozmiarów
       połówkowych,
• możliwość bezpośredniego generowania plików na plotter 
        i cutter,
• automatyczne tworzenie układów kroju.

AM Explorer - wprowadzanie oraz zarządzanie danymi.  
Funkcje:
• szybka i efektywna weryfikacja danych dotyczących digitalizacji 
        (wprowadzenia) szablonów,
• generowanie raportów,
• zarządzanie kolejką zadań plottera i cuttera,
• narzędzia do konwersji danych AAMA,
• możliwość importowania i eksportowania danych 
       w formatach IBA i VET, PLX i MDL, DXF i RUL,
• gotowa biblioteka wystopniowanych wzorów GTBasics firmy      
       GERBER TECHNOLOGY,
• tabele reguł stopniowania obwodowego i wzrostowego,
• tabele bloków i buforów,
• tabele parametrów układu umożliwiające utworzenie ograniczeń 
• układów szablonów na różnego rodzaju tkaninach,
• możliwość korzystania z przetwarzania wsadowego P-Batch.



          
               Główne korzyści.

Oszczędność tkaniny.
Podczas tworzenia układu kroju, operator ma możliwość śledzenia w programie AccuMark 
procentowego zużycia tkaniny. Wystarczy dokonać nawet niewielką zmianę w układzie
szablonów, aby zaobserwować zmianę w wyświetlanych danych procentowych uzysku.

Łatwe i szybkie stopniowanie szablonów.
System AccuMark przetwarza nawet najbardziej skomplikowane kalkulacje stopniowania 
szablonów. Pomyłki zdarzające się podczas stopniowania zostają całkowicie wyeliminowane.

Znacznie ułatwiona konstrukcja szablonów.
Oprogramowanie AccuMark zawiera zestaw szablonów podstawowych, które po zmodyfikowaniu 
mogą stać się nowymi oryginalnymi wzorami producenta; istnieje też możliwość utworzenia 
nowego wzoru w samym programie. Znika tym samym również konieczność przechowywania 
szablonów wykonanych w formie papierowej.

Przyspieszenie etapu projektowania układów kroju.
Projektowanie układu kroju odbywa się w systemie AccuMark do 4-5 razy szybciej, niż 
w przypadku wykonywania danego układu ręcznie. Pracując w systemie AccuMark wystarczy 
wybrać szablony i ułożyć je, aby przejść do dokonywania dalszych modyfikacji układu.

Professional Edition.
Professional Edition zawiera większą liczbę funkcji, między innymi związanych ze 
stopniowaniem szablonów oraz szerszy zakres opcji w ramach ich tworzenia.


