Kedves Megrendelőnk!
Reméljük hogy ez a táblázat megkönnyíti megrendelésed és nekünk is gyorsítja munkánkat.
Az excel táblázatot elküldöd nekünk e-mailben: info@lapszabaszat.hu
Mi ezt importáljuk a szabásoptimalizálónkba, és egy gombnyomással elkészül a szabástérkép, ami azonnal megjelenik a lapszabászgépünkön.
Ezzel el tudjuk kerülni, hogy félreértünk valamit, vagy esetleg hibásan gépeljük be a megadott méreteket.
További előnye hogy meghatározhatod mi legyen az etikett címkén, ami minden alkatrészre rákerül.
A kitöltött táblázat feldolgozása automatikusan történik ezért kérjük:

Csak a feltétlen szükséges cellákat módosítd! Ne tegyél hozzá oszlopokat!
Ne helyezz el benne rajzokat! (azokat más módon mellékeld)
A hibás táblázatokat nem tudjuk feldolgozni!

Együttműködésed előre is köszönjük!
Táblázat leírása:
A legfelső sorban található cellákra kattintva segítséget kaphatsz, hogy az adott oszlopokat,hogy kell kitölteni.
Az alábbiakban bővebben leírjuk az egyes oszlopok kitöltési lehetőségeit:

Megrendelő neve
Ebbe az oszlopba - minden sorba! - kell beírni azt a nevet - saját nevet - ami alapján a program megkülönbözteti az adott munkákat.
Az etikett címkén ez a név fog szerepelni. Ide a saját neved mellé írd egybe a hónap-nap-ból álló dátumot (Nevem0731).
Erre azért van szükség, mert a program felülírja az esetleges előző rendelésed, ha azt még mi nem szabtuk le és nem töröltük a gépünkből.
Maximum 11 karakter! Ékezetet ne használj!
Példa:

Megrendelő neve
Nevem0731
Nevem0731
Nevem0731

Anyag
A listából válaszd ki a kívánt anyagot! Kötőjellel az anyag vastagsága van megadva.
Ha nincs a listában akkor használd az "egyéb1-2-3" lehetőséget, és írd meg nekünk, mire van szükséged.
Ha több -féle anyagot rendelsz, sor kihagyása nélkül folytasd a táblázatot.
Figyelem! Bizonyos anyagok csak táblában rendelhetők (infó: www.lapszabaszat.hu)!
Példa:

Anyag
W908-SM-18 korpusz feher
W908-SM-12 korpusz feher
L100-3 Feher hatlap
W908-SM-12 korpusz feher
L100-3 Feher hatlap

Jelölés
Ebbe az oszlopba írhatsz megjegyzéseket: Pl.: oldal, teto, fenek. Az ide beírt szöveg minden esetben megjelenik az etikettcímkén
Megkönnyíti a munkádat, annyival, hogy nem kell méregetned, hanem az oda irt megnevezés lesz rajta.
Ide kell beírni, ha esetleg más megmunkálást is szeretnél elvégeztetni az alkatrészen. Nem kötelező kitölteni.
Vastagságot az előző mezőben add meg!
Maximum 11 karakter! Ékezetet ne használjon!

Jelölés
oldal
teto
ferde ld. rajz
iv 1es rajz

példa

Darab
Ide a megrendelendő darabszámot kell beírni: 99999 -nél nem lehet nagyobb szám

Hossz
Figyelem! Az élzárás vastagsága a mérethez hozzáadódik.
Ide az anyag szálirányos méretét kell beírni. A cellában be van állítva, hogy mekkora a legnagyobb alkatrész ami ráfér a táblára.
A legtöbb táblánk 2800x2070mm es Ezért a gépi szélezést figyelembe véve 2770mm re állítottuk be a legnagyobb értéket amit be lehet írni.
Ha lehet ne írj tizedes számokat, mivel az elválasztó karakter területi beállításonként változhat ez pedig gondot okoz.

Szélesség
Figyelem! Az élzárás vastagsága a mérethez hozzáadódik.
Ide az anyag szálirányra merőleges méretét kell beírni. A cellában be van állítva, hogy mekkora a legnagyobb alkatrész ami ráfér a táblára
A legtöbb táblánk 2800x2070mm es Ezért a gépi szélezést figyelembe véve 2030 mm re állítottuk be a legnagyobb értéket amit be lehet írni.
Ha lehet ne írj tizedes számokat, mivel az elválasztó karakter területi beállításonként változhat ez pedig gondot okoz.

Forgathatóság
Itt kell megadni hogy az anyag amit választottál az forgatható e vagy sem. Erre a szálirány miatt van szükség. Ha egy szálirányos
anyag esetén mindegy hogy merre fut a szálirány akkor ott "IGEN"-re állítsd. Szálirány nélküli anyagoknál természetesen "IGEN" -re kell állítani.

Élzárás

04-es ABS
Figyelem! Az élzárás vastagsága a mérethez hozzáadódik.
Ezeket a cellákat egyértelműen ki lehet tölteni a legördülő menü segítségével.
04-es ABS: 0,4mm élanyag (tulajdonképpen élfólia ABS müanyagból) lásd fenti kép
2-es ABS: 2mm élanyag, lásd fenti kép
Az élzárás oszlopokban lehetőség van hátlap marás megadására is (3x14mm).
A lap színétől eltérő élzáró esetén használd a "mas 04-es" vagy a "mas 2-es" nevűt.
Ha nem kérsz élzárást a "delete" gombbal töröld ki a mezőt.

Ha kész a táblázat kitöltése, akkor File> Mentés másként>, a fájlnevet felülírod saját neveddel, és kész.
Utána már nincs más dolgod mint elküldeni e-mailben a info@lapszabaszat.hu címre mellékletként.

Ha bármilyen kérdés merülne fel állok rendelkezésedre, ha nem elérhető a szám, kérlek küldj SMS-t, visszahívlak.
Demmiány Lajos
+36 30 303 4690

2-es ABS

