
Connected Manufacturing Basic: 
den hurtige og sikre løsning.

CONNECTED  
MANUFACTURING BASIC
Dit første skridt i retning af digitalisering.

HAR VI VÆKKET DIN  
INTERESSE?
Profitér også af den enorme effektivitetsstigning og 
spørg din kontaktperson eller kontaktér os nu på:

START STRAKS OG GØR BRUG AF FORDELENE

Med Connected Manufacturing Basic kan du begynde med det 
samme. En software installation er ikke nødvendig. Vi frigiver 
bare en adgang til dig.

Indtil nu støttes disse CAD- / CAM-systemer:

 ɾ Tebis

 ɾ Mastercam

 ɾ HyperMill eller 

 ɾ SolidCAM

Desuden tilbyder vi også et generisk interface til  
andre CAM-systemer. Spørg os!

 

DATASIKKERHED TAKKET VÆRE CLOUD-LØSNING 
Takket være vores moderne og pålidelige Cloud-løsning  
får du udover omkostnings- og tidsbesparelse   
følgende fordele:

 ɾ Terminal-uafhængig anvendelse.

 ɾ Browserkompatibel.

 ɾ Ingen egen IT-Support nødvendig.

 ɾ Ingen versioneringsproblemer.

 ɾ Meget høj datasikkerhed takket være multiafsikring   
og centralt datalager.

 ɾ Højeste sikkerhedsstandard iht.  
europæisk databeskyttelse.
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Få flere informationer og beregn din omkostningsbesparelse:

Connected ManufacturingTelefon +45 70 26 41 50
ab.dk@hoffmann-group.com



CAD- / CAM
-program

m
ering

Værktøjsforberedelse Pro
duktion

Arbejdsforberedelse

Opdag værktøjsforvaltningens 
fremtid.

Connected Manufacturing Basic – 
dine klare omkostningsfordele.

HVAD ER CONNECTED MANUFACTURING BASIC?

Connected Manufacturing (CM) Basic er en digital værktøjsfor- 
valtning til at organisere informationer om de eksisterende 
værktøjer. 

Ved hjælp af de centralt dokumenterede værktøjsdata garanteres 
en problemløs og transparent produktionsproces. Derudover kan 
værktøjernes bestand og lagersted registreres og behovet kan 
planlægges tilsvarende.  

Connected Manufacturing Basic er en Cloud-løsning uden  
yderligere IT- og vedligeholdelsesarbejde.

DINE FORDELE

 ɾ Spar omkostninger vha. reducering af  
løbende omkostninger og kortere   
tid til værktøjssøgning.

 ɾ Reducering af værktøjslageret. 

 ɾ Lageroversigt til en optimal værktøjsanvendelsesplanlægning. 

 ɾ Ikke noget skolingsarbejde.

 ɾ Intuitiv brugeroverflade.

 ɾ Oversigt over behov med et klik.

DIN TILGANG TIL INDUSTRI 4.0 –  
ENKEL SOM ALDRIG FØR! 

Uden store investeringer og arbejde kan du begynde med det 
samme. Vores abomodel indeholder ingen gemte omkostninger 
og kan til enhver tid opsiges eller tilpasses. 

Den første måned er gratis.

CONNECTED MANUFACTURING BASIC TILBYDER DIG:

 ɾ Interface til CAM-system.

 ɾ Lokalisering og forvaltning af værktøjslager,  
opspændingsmidler og andet produktionsrelevant tilbehør.

 ɾ Central filforvaltning og dokumentlager.

Øget  
produktivitet

Overblik Simplificerede  
processer

Basispakke

DKK 1.870,-
om måneden

Indeholder:

 ɾ Softwarepakke

 ɾ Updates

Det passende RFID-tilbehør finder du hos os i eShoppen:

RFID Reader  DKK 1.860,-
Terminal-uafhængig, med USB 3.0- 
interface til udlæsning af RFID Chips.
Art.-nr.: 08 5671 READER

RFID Chip Tag, 100 stk.  
DKK 820,- 
Til identificering af lagerplads eller 
tilbehør.  
Art.-nr.: 08 5672 TAG

RFID Chip Plug, 100 stk.  
DKK 1.640,- 
Til identificering af komplet værktøjer. 
Art.-Nr.: 08 5673 PLUG
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