
 

Aproveite o poder de nosso software 
CAD/CAM de  corte de chapas com toda 
a facilidade, graças à flexibilidade total 
da nossa oferta de assinatura.

Vantagens e 
benefícios

Uma fórmula all-inclusive* para controlar suas 
máquinas de corte 2D, puncionamento e realizar seus 
orçamentos de chaparia.

Combine os módulos CAM, Máquinas e QUOTE adaptados à sua 
produção.

Escolha as fórmulas de assinatura para atender às necessidades 
individuais de cada usuário.

Utilize o Almacam sem compromisso de duração de contrato.

Adicione, altere ou cancele as fórmulas de assinatura a qualquer 
momento, de acordo com os picos ou reduções de sua atividade.

Economize investimentos e evite formalidades de financiamento.

Obtenha uma assistência ao uso que pode ser enriquecida de 
acordo com suas necessidades através de serviços de apoio e 
aconselhamento oferecidos por seu revendedor.

Mantenha-se competitivo graças aos novos recursos do Almacam 
e às últimas inovações disponibilizadas no âmbito da assinatura.

Obtenha atualizações corretivas 
desde sua disponibilização.

Defina seus preços com 
mais precisão, conhecendo 

perfeitamente o custo  
mensal de seu pacote Pass.  

Deduza contabilmente 
o custo de funcionamento 
de seu pacote Pass do 
resultado final da sua 
empresa.

Pague apenas pelo uso, 
sem necessidade de 
investimento.

Crie e faça evoluir seu 
pacote Pass para atender 
às suas necessidades. 

Adapte seu pacote 
Pass com base em sua 
atividade.

Suspenda ou pare seu 
pacote Pass quando 
quiser.

Desfrute de um serviço all-
inclusive: uso, assistência, 
suporte, manutenção 
corretiva e escalável estão 
incluídos!

* excluídas as despesa de colocação em serviço.
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Pacotes Máquina 
compatíveis

Pacotes Máquina 
compatíveis

Pacotes Máquina 
compatíveis
 5 Pacote Máquina 1
 5 Pacote Máquina 2
 5 Pacote Máquina 3

GOLD

CAD
 5  Importação de peças 2D nos formatos 
DSTV, IGES e ME10
 5  Vetorização de textos ou imagens e 
criação de posters perfurados
 5  Exportação DXF de lotes de peças e 
aproveitamentos

GERENCIAMENTO DE DADOS
 5  Interface de 1° nível com sistemas de 
informação (ERP)
 5  Possibilidade de transferir um 
aproveitamento de uma máquina a 
outra com um único clique
 5 Modo batch do processo integral
 5  Gerenciamento de modelos de 
aproveitamento
 5 Cálculo dos custos de produção

APROVEITAMENTO
 5  Aproveitamento com otimização da 
escolha das chapas
 5  Funcionalidades avançadas de 
aproveitamento automático de 
qualquer forma
 5 Corte comum automático
 5  Aproveitamento automático de várias 
cabeças

Inclui SILVER +

PLATINUM

CAD
 5  Importação e planificação de peças 
3D, também disponível em modo 
batch
 5  Importação de qualquer formato 3D
 5  Biblioteca de formas desenvolvidas 
para as atividades de caldeiraria.

GERENCIAMENTO DE DADOS
 5 Nomenclatura

IMPORTAÇÃO DE CONJUNTOS
 5  Extração e reconhecimento 
automáticos de peças (peças 
2D e dobradas, tubos e perfis, 
suprimentos)
 5  Planificação automática de peças de 
chaparia
 5  Recuperação automática das 
quantidades de peças
 5  Assistente fácil de usar para completar 
as informações dos componentes do 
conjunto

Inclui GOLD +

Fórmulas de assinatura CAM

SILVER

CAD
 5  Importação de peças 2D em 
formatos DXF e DWG
 5  Funcionalidades avançadas de CAD 2D

GERENCIAMENTO DE DADOS
 5  Gerenciamento das ordens de produção 
 5  Gerenciamento do estoque de chapas 
metálicas e retalhos

APROVEITAMENTO
 5  Aproveitamento automático de 
qualquer forma
 5 Aproveitamento em retalhos
 5 Corte comum manual

FUNÇÕES DE CORTE CAM
 5  Atribuição automática de usinagem: 
entradas de corte, micro-junções, 
loops, pontes e condições de corte
 5  Gerenciamento do corte de vários 
cabeçotes
 5  Funções automáticas, para evitar o 
superaquecimento
 5  Prevenção de colisões com peças já 
cortadas

FUNÇÕES DE PUNCIONAMENTO CAM
 5  Atribuição automática de ferramentas 
de puncionamento e entalhamento
 5  Gerenciamento de ferramentas 
especiais e multitools
 5  Possiblidade de trabalhar em modo 
micro-juntas
 5  Gerenciamento de torres de 
puncionadeiras
 5  Cálculo automático das áreas de 
trabalho e usinagem sob as pinças

 5 Pacote Máquina 1
 5 Pacote Máquina 2
 5 Pacote Máquina 3

 5 Pacote Máquina 1
 5 Pack Macchina 2

PACOTES DE INTEGRAÇÃO ERP PACOTES DE INTEGRAÇÃO ERP

O essencial para pilotar suas máquinas 
de corte ou puncionadeiras.  

Incluindo um nesting automático e 
todas as funções das áreas profissionais 

necessárias.

A fórmula de assinatura completa que 
permite a automatização avançada dos 
processos e uma integração com seus 

sistemas de informação.

A integralidade das funcionalidades 
para a chaparia enriquecida pela  

importação de montagens e a planificação 
automática das peças de dobragem.



 

PACOTE MÁQUINA 1

PACOTE MÁQUINA 2

PACOTE MÁQUINA 3*

TECNOLOGIAS SUPORTADAS
 5 Oxicorte
 5 Plasma
 5 Laser
 5 Jato d’água

TECNOLOGIAS SUPORTADAS
 5 Puncionamento
 5 Combinado Plasma/Perfuração 
 5 Fresagem de metal
 5 Usinagem router de madeira

TECNOLOGIAS SUPORTADAS
 5 Combinado Laser/ Puncionamento

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS
 5  Gerenciamento de cabeças de 
tocha tripla para chanfro de oxicorte 
 5  Gerenciamento de cabeças 
rotativas para chanfro de plasma 
(incluindo multi-passes, loops de 
reconfiguração, etc.)

PÓS-PROCESSADORES
O nível do pacote da máquina pode 
variar dependendo da máquina a 
pilotar e da complexidade do pós-
processador. Por favor, entre em 
contato com seu revendedor.

Os pós-processadores não estão incluídos 
nos Pacotes Máquina para as fórmulas de 
assinatura QUOTE.

PÓS-PROCESSADORES
O nível do pacote da máquina pode 
variar em função da máquina a pilotar e 
da complexidade do pós-processador. 
Por favor, entre em contato com seu 
revendedor.

Os pós-processos não estão incluídos nos 
Pacotes Máquinas para as fórmulas de 
assinatura QUOTE.

PÓS-PROCESSADORES
O nível do pacote da máquina pode 
variar em função da máquina a ser 
pilotadae da complexidade do pós-
processador. Por favor, entre em 
contato com seu revendedor. 

Os pós-processos não estão incluídos nos 
Pacotes Máquinas para as fórmulas de 
assinatura QUOTE.

*  Não disponível  coma fórmula de  
assinatura CAM Silver.

Inclui PACOTE MÁQUINA 1  +

Inclui PACOTE MÁQUINA 2 +

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS
 5 Gerenciamento do cisalhamento 
 5  Gerenciamento de sistemas de 
descarga de peças 
 5 Paletização

Pacotes Máquina

WORKSHOPSEAT *
FUNÇÕES

 5 Planejamento das máquinas de corte
 5 Apontamento do início e do fim do corte
 5 Seleção da chapa física a utilizar
 5 Seleção de peças sucateadas

* Requer pelo menos uma fórmula de
assinatura CAM GOLD ou
CAM PLATINIUM na instalação.



 

Pacotes máquina 
compatíveis 

Pacotes máquina 
compatíveis 
 5 Pacote Máquina 1
 5 Pacote Máquina 2
 5 Pacote Máquina 3

 5 Pacote Máquina 1
 5 Pacote Máquina 2
 5 Pacote Máquina 3

GOLD

SINGLE*

CAD
 5  Importação de peças 2D em 
formatos DXF e DWG
 5 Edição imediata de peça

FLUXO DE TRABALHO 
GERENCIAMENTO DE DADOS

 5  Gerenciamento de orçamentos: em 
curso, enviados, a lembrar, aceitos, 
recusados

FUNCIONALIDADES DE ORÇAMENTO
 5  Solução adequada para estabelecer 
orçamentos simples ou complexos 
 5  Gerenciamento dos preços em 
função de quantidades múltiplas 
 5  Estimativa de material com base no 
aproveitamento de quaisquer formas 
 5 Estimativa dos tempos de usinagem 
 5  Orçamentos para qualquer tipo de 
peças: 2D, desdobradas, tubos e 
perfis 
 5  Levando em consideraçãotodos os 
tipos de operação: corte, dobra, 
soldagem, etc.

DOCUMENTOS
 5  Orçamento personalizado enviado 
automaticamente por e-mail

CAD
 5  Importação de peças 2D nos formatos 
DSTV, IGES e ME10 
 5 Funcionalidades avançadas de CAD 2D

FLUXO DE TRABALHO 
GERENCIAMENTO DE DADOS

 5  Gerenciamento do estoque de 
chapas metálicas e retalhos 
 5  Interface de 1° nível com sistemas de 
informação (CRM ou ERP) 
 5  Exportação de peças orçadas 
diretamente para a produção 
 5  Exportação de aproveitamentos 
orçados diretamente para a produção

FUNCIONALIDADES DE ORÇAMENTO
 5  Cálculo preciso do tempo de 
usinagem com base nos parâmetros 
da máquina 
 5  Possibilidade de quantificar os custos 
de usinagem com base nas peças 
preparadas para serem produzidas 
(com seus chanfros, com suas 
ferramentas de puncionamento, etc.) 
 5  Possibilidade de quantificar os 
custos de materiais com base em 
aproveitamentos preparados  para 
serem produzidos 

Inclui SINGLE +

*  Não pode ser combinado com uma 
fórmula de assinatura CAM.

PLATINUM

CAD
 5  Importação e planificação de peças 
3D, também disponíveis em modo 
batch 
 5  Importação de qualquer formato 3D

FLUXO DE TRABALHO 
GERENCIAMENTO DE DADOS

 5 Nomenclatura

FUNCIONALIDADES DE ORÇAMENTO
 5  Serviço Webquote para gerenciar 
os pedidos de orçamentos entre 
terceirizadores e subcontratadas

IMPORTAÇÃO DE CONJUNTOS
 5  Extração e reconhecimento 
automático de peças (peças 
2D e dobradas, tubos e perfis, 
suprimentos) 
 5  Planificação automática de peças de 
chaparia 
 5  Recuperação automática de 
quantidades de peças 
 5  Assistente fácil de usar para 
completar as informações dos 
componentes do conjunto

Inclui GOLD +

Fórmulas de assinatura QUOTE 

Um Pacote Máquina é necessáriose você não 
utilizar nenhuma fórmula de assinatura CAM.

A fórmula de assinatura “standalone” 
que permite estabelecer rapidamente 
orçamentos precisos e os gerenciar 

com simplicidade.

A integração das funcionalidades de 
orçamento enriquecida pela importação 
automática de montagens e completada 

por nosso serviço online Webquote.

A fórmula que permite estabelecer  
orçamentos com base nas peças  

preparadas para suas máquinas e se  
integrar com as fórmulas de assinatura CAM.
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