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Úvod
Děkujeme Vám, že jste zakoupili program CUT100. Doufáme, že tento program Vám usnadní práci a
ušetří Vám spoustu času a materiálu.
Tento návod Vám umožní snadné zvládnutí práce s programem a u zkušených uživatelů přispěje
k vyřešení veškerých případných pochybností.
V případě, že i po přečtení návodu budete mít otázky týkající se používání programu – obraťte se,
prosím na oddělení uživatelské podpory na tel. č. +420 545 245 707 nebo na e-mail cz@pro100.eu

1.1

O programu
Program CUT100 je určen k optimalizaci řezání pravoúhlých přířezů z pravoúhlých tabulí materiálu.
Každé řezání probíhá od okraje k okraji, zohledňuje se řez, (tedy šířka pily) a volitelně struktura přířezů
a tabule (např. směr letokruhů).
Optimální řešení rozkreslení je vytvořeno pro pět kritérií zároveň:
Procento odpadu (spotřeba materiálu) - minimální pocet použitých tabulí a minimální odpad
Počet schémat - minimální pocet různých schémat (stejná schémata na více tabulích)
Počet řezů (preferuje dlouhé řezy) - minimální délka rezu (preferuje dlouhé rezy)
Délka řezů (nejkratší délka řezu) - minimální počet řezů (nejmenší počet změn polohy tabule a
nastavování pily)
· Počet paketů (nejjednodušší řešení) - minimální počet paketů (nejjednodušší řešení pro řezání,
program seskupuje stejné přířezy).
·
·
·
·

Uživatel může průběžně srovnávat navrhovaná řešení s ohledem na různá kritéria a následně se
rozhodnout pro výběr nejlepší varianty. Schéma řešení je zobrazováno v podobě náhledu.
U rozkreslování tabulí se zohledňují zvláštní technologická omezení:
·
·
·
·

maximální délka jednotlivého řezu
šířka stolu pro starší typy formátovacích pil
minimální šířka odřezu
ořezání (formátování) tabule

Kromě grafických schémat program uvádí následující údaje:
·
·
·
·
·
·
·

plocha přířezů (pro každé schéma a celkem)
obvod přířezů (pro každé schéma a celkem)
délka a typ hrany včetně nadmíry (pro každé schéma a celkem)
formátovaný (použitelný) odpad (pro každou tabuli a celkem)
odpad z řezu
počet řezů (pro každé schéma a celkem)
délka řezu (pro každé schéma a celkem)

Z programu lze vytisknout etikety (štítky) pro jednotlivé přířezy. Etikety lze tisknout na samostatné
tiskárně v libovolné konfiguraci.
Mezisklad (Odpady), který je součástí programu, může obsahovat materiály, které nemají plné
rozměry (použitelný odpad), na nichž bude zahájeno rozkreslování zakázky, než budou použity celé
tabule. Mezisklad je samostatný pro každý druh (barvu) tabule.
Součástí programu je Databáze standardních sestav, která usnadňuje rozkreslení standardních
© <2013> <Ecru Software>
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zakázek (např. kuchyňských skříňek). Do databáze standardních sestav je možné zařadit všechny
standardně vyráběné kusy nábytku nebo jiné často se opakující skupiny přířezů. Databáze
standardních sestav slouží rovněž jako databáze zakázek importovaných z programu PRO100.
Program také spravuje sklad tabulí ve dvou volitelných režimech:
běžný, který zohledňuje stav tabulí a varuje před rozkreslením zakázky, pro kterou chybí tabule na
skladu a režim aktuální spotřeby, který pouze uvádí spotřebu tabulí.
V závislosti na složitosti zakázky a volné kapacitě paměti v počítači program jednorázově může
optimalizovat maximálně 5000 - 10000 přířezů na 1000 – 50000 tabulích, což je dostačující počet pro
všechna známá použití.
Počet typů tabulí a počet sestav přířezů jsou omezeny pouze kapacitou pevného disku počítače. V
praxi to znamená používání bez jakýchkoliv omezení.

1.2

Instalace programu
Po vložení instalačního disku do počítače se instalační program automaticky spustí a zobrazí se
hlášení (viz. Obrázek dole). V případě, že se program nespustí automaticky, je potřeba spustit
setup_cut100.exe, který se nachází na CD (DVD). Stejný princip platí v případě programu staženého
z internetu nebo instalaci z kopie disku, který jste vytvořili na pevném disku.

Krok1 - průvodce instalace programu CUT100

Krok 2 - průvodce instalace programu CUT100

Kliknutím na tlačítko Další zobrazíte okno s licenční smlouvou. Po seznámení se s jejím obsahem a
potvrzením souhlasu, bude program pokračovat v instalaci (jestliže nesouhlasíte s obsahem, program
nebude pokračovat v instalaci).
Dalším krokem je volba adresáře, do kterého se program nainstaluje (výchozí adresář:
C:\Ecru\CUT100) a názvu adresáře v nabídce Start systému Windows.

© <2013> <Ecru Software>
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Krok 4 - průvodce instalace programu CUT100

Poslední okno, které se zobrazí před zahájením vlastní instalace, je shrnutí všech rozhodnutí
týkajících se instalace programu.
Kliknutím na Instalovat spustíte instalaci programu. Kliknutím na Dokončit, dokončíte instalaci
programu.

Krok 5 - průvodce instalace programu CUT100

Krok 6 - dokončení instalace

Program lze nyní spustit pomocí odpovídajícího zástupce (ikony CUT100) na Ploše nebo v nabídce
Start.

1.3

Hardwarový klíč
Před neoprávněným použitím je program CUT100 chráněn USB hardwarovým klíčem. Program lze
spustit pouze na počítačí s připojeným hardwarovým klíčem do portu USB. Klíč je součásti balení
spolu s CD(DVD) nosičem a licenční smlouvou.
Pokud u klíče zapojeného do USB portu program zobrazuje tuto zprávu:

Jedná se o novou verzi programu CUT100 a je potřeba autorizovat hardwarový USB klíč.
© <2013> <Ecru Software>
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Pokud u klíče zapojeného do USB portu program zobrazuje tuto zprávu:

kontaktuje oddělení technické podpory (cz@pro100.eu, tel. +420 545 245 707).

1.4

Základní pojmy
Pro pochopení dalších částí návodu je vhodné se seznámit s terminologii, která je používána v tomto
návodu. Vyhnete se tak pozdějším komplikacím při čtení návodu.
· Program - pojem je někdy používán zaměnitelně s názvem "CUT100".
· Tabule – základní materiál, ze kterého se vyřezávají Přířezy. Tabule ze stejného materiálu mají
stejné rozměry. Tabule je například tabule hladká bílá Kronospan 101 PE, tloušťka 18 mm, 2800
mm x 2070 mm.
· Přířez – prvek, který se bude řezat z dostupného materiálu: Tabule a Použitelného odpadu. Přířez
je například bok skříňky, 600 x 700 mm.
· Zakázka – skupina přířezů, které mají být vyřezány z určeného materiálu. Zakázka je například
kuchyň – Karel Novák. Zakázka může mít střídavě název Sestava přířezů nebo jenom Sestava.
· Použitelný odpad - zbytek z tabule připraven v Meziskladu pro příští rozkreslení.

· Mezisklad (použitelný odpad) – materiál, který je menší než daná tabule, nejčastěji zbytky z
předchozího řezání této tabule.
· Databáze Standardních Sestav – soubor sestav přířezů určených pro použití na libovolných
tabulích. Zpravidla se jedná o často používané sestavy přířezů pro sériovou výrobu nebo o
importované sestavy přířezů z programu PRO100.
· Schéma – způsob rozřezání Tabule nebo Použitelného odpadu. Jedno schéma může popisovat
rozřezání stejným způsobem více než jedné tabule. Příklad: schéma 1 : tabule: 1-16.
· Rozkreslení – zaměnitelně s Optimalizace - obsahuje veškerá Schémata řezání jednotlivých
Tabulí a Použitelného odpadu na Přířezy určité Zakázky.

© <2013> <Ecru Software>
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První optimalizace
Následující 3 kapitoly obsahují návod, jak provést první optimalizaci pomocí programu CUT100. Jejích
účelem není popis veškerých možností programu, všechny dostupné funkce a položky nabídky jsou
popsané v následujících kapitolách tohoto návodu.

2.1

Tabule
Při prvním spuštění programu po nainstalování se zobrazí okno Seznam tabulí. V tomto okně se
vytváří seznam (sklad) tabulí, z nichž budou následně vyřezávány přířezy.

Seznam Tabulí

Kliknutím na tlačítko Vložit ... (tabuli) nebo klávesou Insert na klávesnici, zobrazíte okno
Vlastnosti tabule 17 .
V tomto okně uvedete veškeré podstatné parametry tabule, kterou chcete vložit so seznamu,
především název a rozměry. Určíte, zda tabule má strukturu (např. letokruhy), zda má program
evidovat tabule a zda má používat materiály z Meziskladu (Použitelný odpad). Uvedete hodnoty
formátování (ořezání). V sekci Parametry řezání uvedete šířku řezu a další technologická omezení
(např.: maximální délku řezu). Důležitým parametrem je zvolení prvních řezů na horizontální (na délku)
nebo vertikální pásy (na šířku tabule). V další sekci můžete zapnout automatický přesun odpadu.
Odpad, který vyhovuje zadaným kritériím se po optimalizaci přesune do Meziskladu (skladu
použitelného odpodu). V případě první (testovací) tabule můžete uvést pouze název a rozměry tabule
a stanovit, zda má strukturu. Po kliknutí na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti tabule a program se
vrátí zpět na Seznam tabulí.
Opakování výše popsané operace v budoucnu umožní vytvořit celou požadovanou databázi tabulí.

© <2013> <Ecru Software>
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Vlastnosti Tabule

Výše zobrazený obrázek Vám pomůže pochopit význam jednotlivých políček:
Tabule s názvem EGGER 045 o rozměrech 2800 x 2070 mm, s letokruhy podél délky 2800 mm.
Program má k dispozici 20 těchto tabulí. V případě, že nějaký materiál z této tabule bude
v Meziskladu, program jej použije pod podmínkou, že jej bude možno optimalizovat s odpadem
nepřekračujícím 20%.
Tabule bude formátována po 14 mm z každé strany včetně šířky řezu (pily). Řezy mají šířku 4 mm a
první řezy jsou na horizontální pásy (podél boku 2800 mm). Do Meziskladu se automaticky převede
odpad větší než 10% plochy tabule.
V okně Seznamu tabulí můžeme každou přidanou a zobrazenou tabuli libovolně upravovat po kliknutí
na tlačítko Upravit ... v horní části okna nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku tabule v
seznamu a zvolení Upravit... z rozbalené nabídky. Tento postup je zobrazen na následujícím obrázku:

© <2013> <Ecru Software>
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Upravit Tabuli

Dvojím kliknutím (nebo klávesou Enter, jestliže je tabule označená) na jednu z tabulí přejdete do
(ještě prázdného) okna Seznam Zakázek. V tomto okně jsou zobrazovány zakázky (sestavy přířezů)
již rozkreslené z této tabule.

2.2

Přířezy

Tlačítkem Vložit... (zakázku) zobrazíte okno, do kterého napíšete libovolný název zakázky
(např. kuchyň – Karel Novák). Názvy zakázek volte takovým způsobem, aby pokud možno co nejvíce
odpovídaly skutečnému stavu, a aby je šlo snadno v budoucnu dohledat.

© <2013> <Ecru Software>
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Nová zakázka (sestava přířezů)

Po potvrzení názvu sestavy kliknutím na OK, program přejde do okna Seznam přířezů a automaticky
otevře okno Vlastnosti přířezu. V tomto okně uvedete název, rozměry, počet a ostatní vlastnosti
prvního přířezu sestavy.

Vlastnosti přířezu

Kliknutím na tlačítko

dole na panelu, přidáte na pozadí do sestavy přířez se zvolenými
© <2013> <Ecru Software>
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parametry a znovu můžete zadat parametry nové položky (okno Vlastnosti se nezavírá, pouze jsou
vymazávány údaje v jeho políčkách). Proces přidávání přířezů do sestavy dokončíte kliknutím na
tlačítko Storno.
TIP: Pokud máte vyexportovanou sestavu přířezů z programu PRO100 je třeba otevřít databázi
standardních sestav kliknutím na tlačítko
a vybrat příslušnou sestavu přířezů podle
druhu materiálů dvojím kliknutím na sestavu. Více v kapitole Propojení s programem PRO100 50 .
Po zavření okna vlastností přířezu zůstanete v okně Seznam přířezů. Analogicky jako v případě
tabulí, kliknutím pravého tlačítka myši na jednotlivé přířezy můžete otevírat okno úprav vlastností a
měnit jejich vlastnosti.

Upravit Vlastnosti přířezu

Kliknutím na tlačítko Rozkreslit
kapitole První optimalizace - Rozkreslit

© <2013> <Ecru Software>
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nebo podrobně v kapitole Optimalizace- Náhled řešení 53 .
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Rozkreslit
Níže je zobrazeno okno optimalizace (vyhledávání nejlepšího řešení) rozkreslení sestavy přířezů.

okno pro výběr kritéria optimalizace

V hlavní části okna je zobrazeno šest sloupců s parametry pro každé z pěti kritérií optimalizace.
Šipkami na klávesnici nebo kliknutím myši na odpovídající sloupec zvolte kritérium optimalizace.
Nejčastěji používaným kritériem je "% Odpadu", které co nejefektivněji využívá materiál. Kliknutím po

zvolení příslušného sloupce na tlačítko
nebo klávesou Enter přejdete do Náhledu řešení,
tedy schématu rozložení přířezů na tabulích. Můžete rovněž dvakrát kliknout levým tlačítkem myši na
sloupec se zvoleným kritériem optimalizace.

© <2013> <Ecru Software>
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Náhled optimalizace

Nejrychlejším způsobem pro získání schématu potřebného rozkreslení je kliknutí na

nebo

rovnou
V levé části okna se nachází seznam schémat - Schéma. Myší (nebo šipekama nahoru-dolů) lze zvolit
libovolné schéma, jehož náhled bude zobrazen na pravé straně okna. Pod seznamem schémat se
nacházejí statistiky k jednotlivým schématům a statistika pro celé řešení. Podrobný popis této části
programu se nachází v popisu okna Náhled řešení 54 .

Kliknutím na

© <2013> <Ecru Software>
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Popis položek nabídky
Tato kapitola popisuje obsah, příkazy a položky nabídky všech oken programu.
Z každého okna programu se můžete dostat o úroveň výše zmáčknutím klávesy "ESC" nebo kliknutím
na tlačítko Zpět

.

Po najetí (bez kliknutí) kurzorem myši na jedno z aktivních tlačítek se zobrazí popis (tzv. hint) s celým
názvem tlačítka.

Ve stejnou dobu se v levém dolním rohu okna programu na stavovém řádku objeví nápověda, jakou
funkci dané tlačítko spouští – např. V případě funkce "Vložit tabuli" se jedná o pokyn: Vloží novou
tabuli

3.1

Tabule.Seznam tabulí
Tabule je základní materiál, ze kterého se vyřezávají přířezy obsažené v sestavách.
Tabule ze stejného materiálu mají shodné rozměry. Každá tabule má okno s nastavením parametrů,
tyto parametry jsou popsány v sekci Vlastnosti tabule. První okno, které se zobrazí po spuštění
programu, je právě okno „Seznam tabulí“.

Seznam tabulí
© <2013> <Ecru Software>
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Postupně se v tomto okně bude zobrazovat seznam, který nadefinoval uživatel programu. Funkce, jež
jsou přiřazeny k jednotlivým tlačítkům, jsou popsány v dalších podkapitolách.

3.1.1

Vložit...

Tlačítko Vložit... (nebo klávesa Insert) vloží novou Tabuli materiálu a zobrazí okno
Vlastnosti tabule.

Vlastnosti tabule

V tomto okně nadefinujete všechny podstatné parametry Tabule - viz.: Vlastnosti tabule
3.1.1.1

Vlastnosti tabule
V sekci NÁZEV jsou uvedeny základní vlastnosti tabule jako:

Vlastnosti tabule - sekce Název
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Název – unikátní název dané tabule
TIP: Pro zjednodušení vyhledávání v seznamu je dobré, aby název obsahoval alespoň barvu, druh a
tloušťku, např.: MDF lakovaný, bílý 16mm.
Rozměry – délka a šířka tabule. Vzhledem k rozměrům obrazovky uvádíme jako první údaj (jako
Délku) delší z rozměrů tabule.
Struktura – poukazuje na to, zda daná tabule má strukturu (např. letokruhy na dřevěných deskách,
vzory na skle), která má vliv na rozložení přířezů. V případě, že tuto možnost při řezání přířezů se
strukturou zvolíte, program bude dodržovat zadanou orientaci a nepokusí se je obracet. V případě, že
strukturu nezvolíte, program bude mít možnost obracet přířezy – jestliže tato operace bude mít vliv na
zlepšení optimalizace.
Sklad tabulí – tato možnost umožňuje kontrolovat stav skladu celých tabulí. Díky zapnutí této funkce,
program před každým rozkreslením zkontroluje, zda má k dispozici dostačující množství materiálu.
Počet tabulí – umožňuje zadat počet tabulí, které máte k dispozici. Po potvrzení každého rozkreslení,
program automaticky aktualizuje toto políčko a odečte ty tabule, které byly použity v potvrzeném
rozkreslení. V Nastavení programu 25 lze zapnout možnost záporných hodnot počtu tabulí.
TIP: Program bude odečítat použité tabule z políčka Počet tabulí dokonce i tehdy, jestliže políčko
Sklad tabulí nebylo označeno. Umožňuje to vést evidenci použitého materiálu místo zobrazování
aktuálního stavu skladu; v takovém případě, na začátku účetního období je třeba vynulovat políčko
Počet tabulí a další použité tabule budou odečítány od hodnoty tohoto políčka. Objeví se záporná
čísla, která budou vyjadřovat spotřebu.
Mezisklad – označení tohoto políčka znamená, že program při optimalizaci před použitím celých tabulí
zohlední materiály, které jsou dostupné v Meziskladu, jenž nejčastěji obsahuje použitelný odpad.
Maximální odpad [%] – přípustné procento odpadu při rozkreslování materiálů z Meziskladu. Jestliže
při optimalizaci přířezu na materiálů z Meziskladu vzniká odpad, který přesahuje zde uvedenou
hodnotu, tento materiál není zohledňován a program se pokouší o použití jiných materiálů nebo - po
vyčerpání možností využití Meziskladu - přejde do souboru celých tabulí, které použije.
TIP: Čím větší je Maximální odpad, tím míň šetrně program pracuje s materiály z Meziskladu,
umožňuje méně úsporná rozkreslení a rychle se snaží zbavit materiálů z Meziskladu. Při nižších
hodnotách Maximálního odpadu program šetří materiál z Meziskladu a připouští pouze velmi šetrná
rozkreslení, přičemž zbytek přířezů rozkresluje ze souboru nových tabulí. Obecně lze konstatovat, že
čím je Maximální odpad větší, tím častěji bude používány materiály z Meziskladu. V praxi to
znamená, že se vyplatí tuto hodnotu snížit v případě dražších, zřídka používaných materiálů a
naopak zvýšit v případě častěji používaných levnějších materiálů. Typické hodnoty pro Maximální
odpad jsou mezi 10% - 40%.
Hodnoty formátování – čtyři políčka určují šířku odřezu z každé strany tabule před zahájením jeho
optimalizace. Políčko Přidat šířku řezu k hodnotám formátování připočte šířku řezu. POZOR:
Formátování se týká výhradně celých tabulí – materiály z Meziskladu nejsou formátovány. Možnost
přenést formátovací řezy na úroveň pásu a další parametry algoritmu výpočtu optimalizace najdete v
Nastavení programu 25
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Formatování tabule

V sekci PARAMETRY REZÁNÍ jsou nastavovány parametry způsobu řezání pro danou tabuli. Kromě
typických hodnot (řez), můžete zadat omezení pro formatovací pilu (maximální a minimální délky/šířky
řezů).

Parametry řezání

Šířka řezu – ztráta materiálu způsobena šířkou pily.
Maximální délka řezu – délka nejdelšího řezu, který lze provést daným nástrojem. Parametr, který je
vhodné použít v případě, že nelze rozřezat celou tabuli jediným podélným řezem.
Minimální šířka odřezu – při optimalizaci nebudou použity řezy, které řežou materiál na kousky o
menší šířce, než je zadaná hodnota. Tento parametr je velmi vhodný v případě řezání plechu nebo
skla.
Maximální šířka odřezu – při optimalizaci nebudou použity řezy, které řežou materiál na kousky o
větší šířce, než je zadaná hodnota. Tento parametr je velmi vhodný v případě, kdy nástroj nemůže
rozřezat tabuli jedním řezem napříč (protože to neumožňuje např. rameno formátovací pily).
TIP: Jestliže některé z výše uvedených omezení se nástroje netýká, do políčka uveďte hodnotu nula.
Multi rozkreslení – volba, která umožňuje optimalizaci za sebou jdoucích tabulí stejným způsobem,
v případě, že je to možné a samozřejmě za předpokladu, že nedochází ke zvýšení množství odpadu.
Tento parametr je vhodný v případě typů strojů umožňujících současné řezání několika tabulí. Rovněž
umožňuje šetřit papír při tisku (vytiskne se pouze jedno schéma, podle kterého se vyřeže větší počet
tabulí).
Paketování - volba která umožňuje za předpokladu, že nedochází ke zvýšení množství odpadu
skládat stejné přířezy vedle sebe.
Řezání na pásy - nastavení prvního řezu - kdy první řez jde od okraje k okraji tabule:
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Bez pásů – bez nutnosti prvního řezu
Horizontální – podél rozměru „délka“ tabule
Vertikální – podél rozměru „šířka“ tabule
V sekci MEZISKLAD definujete, zda má program automaticky zařadit odpad, který vznikl při
rozkreslování do Meziskladu a za jakých podmínek. Spolu s možností Automatický přesun odpadu
program automaticky přesouvá odpady, které splňují všechny níže uvedené podmínky.

Automatický přesun odpadu

Plocha [m2] – minimální plocha ve čtverečních metrech, po jejímž překročení se odpad řadí mezi
odpad, který lze přesunout do Meziskladu.
Plocha z tabule [%] – minimální procento plochy povrchu celé tabule, po jehož překročení bude
odpad zařazen mezi odpad, který lze přesunout do Meziskladu.
Obě výše uvedená kritéria mohou působit společně – pak lze do Meziskladu přenést odpad, který
splňuje obě kritéria (v praxi se jedná o odpad, který bude mít plochu větší než je plocha většího z obou
kritérií). V případě použití pouze jednoho kritéria, volba záleží na uživateli, pro některé uživatele bude
výhodnější absolutní plocha přenášeného odpadu, pro ostatní zase výhradně odpad, který bude tvořit
pouze jistou procentuální část plochy celé tabule. V obou případech lze použít dodatečné kritérium pro
zařazení odpadu mezi odpad, který má být přesunut pro příští rozkreslení do Meziskladu a to:
Poměr – poměr stran odpadu, při jehož dosažení bude daný odpad (zbytek) automaticky zařazen do
Meziskladu. Jestliže toto kritérium bude použito, do meziskladu bude přesunut veškerý odpad, jehož
poměr stran bude jednotnější, než hodnoty zadané v příslušných políčcích tohoto kritéria. Toto
kritérium slouží pro takový výběr odpadu, aby při stejné ploše stanovené na základě dvou předchozích
kritérií, nebyl do Meziskladu přesouván například příliš dlouhý a úzký odpad.
TIP: Konečný seznam odpadu, který bude přesouván po potvrzení optimalizace do Meziskladu lze
modifikovat v okně Náhled řešení v Náhledu seznamu odpadu na schématu 59 . Sekce Automatický
přesun slouží výhradně pro automatizované zařazování jednotlivých dílců odpadu mezi odpad
určený k přesunutí – konečný seznam lze ručně modifikovat před potvrzením optimalizace a lze
z něj odstraňovat položky zařazené programem a také samostatně přesouvat odpad, který program
na seznam nezařadil.

3.1.2

Smazat

Označenou tabuli můžete odstranit kliknutím na Smazat... v horní nabídce panelu nástrojů
nebo zvolením možnosti Smazat... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na tabuli pravým tlačítkem
myši.
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Tabuli můžete odstranit také pomocí klávesy Delete.

3.1.3

Upravit

Parametry označené tabule můžete změnit kliknutím na Upravit... v horní nabídce nebo
zvolíte možnost Upravit... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na tabuli pravým tlačítkem myši.
Stejnou funkci plní klávesová zkratka Tab (klávesa tabulátoru). Výsledkem všech výše uvedených
operací je otevření dialogového okna Vlastnosti tabule 17 , v němž budete postupovat stejným
způsobem, jako v případě vkládání nové tabule.

3.1.4

Vyjmout, Kopírovat a Vložit

V případě okna Seznam tabulí - tlačítko Vyjmout je nedostupné.

Tlačítkem Kopírovat, zkopírujete označenou tabulí do virtuální schránky.

Tlačítkem Vložit, vložíte z virtuální schránky zkopírovanou tabuli do seznamu tabulí.

3.1.5

Tisk

Výkaz seznamu tabulí můžete vytisknout, kliknutím na Tisk v horní nabídce nebo, jestliže
zvolíte možnost Tisk z nabídky, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou tabuli.
Použít můžete rovněž klávesovou zkratku Ctrl+P.
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Náhled

Náhled tisku výkazu tabulí zobrazíte kliknutím na Náhled v horní nabídce panelu nástrojů,
nebo zvolíte možnost Náhled (tisku) z nabídky, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši na
libovolnou tabuli.

3.1.7

Zakázky

Zakázky - zobrazí seznam sestav přířezů určených pro rozkreslení nebo již rozkreslených z
označené tabule.
Pro přechod k zakázkám (sestavám přířezů) označené tabule můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů:
· dvojí kliknutí levým tlačítkem myši na označenou tabuli,
· zmáčknutí klávesy Enter na označené tabuli,
· zmáčknutí tlačítka Zakázky v horní nabídce,
· zvolením možnosti Zakázky z nabídky, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši na tabuli,
kterou potřebujete.
Výsledkem každé z výše popsaných operací je otevření okna Seznam zakázek.

Seznam zakázek

3.1.8

Databáze

Kliknutím na Databáze anebo klávesou F5 otevřete okno Databáze standardních sestav
44

.
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Archiv

Kliknutím na Archiv otevřete archiv všech dříve provedených a potvrzených optimalizací.
Dvojitým kliknutím na název řešení nebo klávesou Enter na označené položce ze seznamu
dostupných archívních rozkreslení, zobrazíte náhled tohoto řešení (podrobný popis v kapitole Náhled
řešení 54 ).

3.1.10 Hrany

Kliknutím na Hrany otevřete dialogové okno se seznamem hranovacích pásek.

Seznam hranovacích pásek

Kliknutím na Vložit otevřete dialogové okno pro vložení nové hranovací pásky.

Vložit novou hranovací pásku

V tomto okně nadefinujete vlastnosti nové hranovací pásky:
© <2013> <Ecru Software>

24

CUT100
· Název hranovací pásky - textové označení hranovací pásky, které se zobrazí v seznamech a na
schématech rozkeslení
· Síla hrany - nastavení síly (tloušťky hrany). Program během optimalizace rozkreslení bude tuto
hodnotu automaticky odečítat z rozměru přířezu.
· Grafické označení - přiřazení specifického grafického označení hranovací pásky. Takto bude
grafický označená příslušná hrana na schématech v Náhledu rozkreslení 54 .

typy grafického zobrazení

· Nadmíra na hranu - Tento údaj souvísí z délkou hrany. Jedná se o hodnotu nadmíry hrany na jeden
olepený bok přířezu. V seznamech přířezů a ve výkazech se bude objevovat údaj délky jednotlivých
hranovacích pásek jako hodnota celkové délky pásky na všech přířezech v zakázce a rovněž jako
hodnota celkové délky pásky včetně nadmíry na všech přířezech v zakázce.
Kliknutím na OK vložíte novou hranovací pásku do seznamu.
Ohraňování jednotlivých přířezů hranovacími páskami probíhá na úrovni Seznamu přířezů

Vlastnosti přířezu 38 nebo hromadně na úrovni Seznamu přířezů
Nahradit hranovací pásky 43 .

37

tlačítkem

37

v okně

v okně

3.1.11 Info

Kliknutím na Info z rozbalovacího menu můžete zobrazít informace o čísle verze programu
CUT100 nebo otevřít Manuál k programu.

3.2

Nastavení

Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete okno z možnostmi nastavení vlastnosti programu.
Okno Vlastnosti je funkčně rozděleno pomocí záložek v horní části okna do jednotlivých skupin
parametrů. Použití jednotlivých záložek - Hlavní 25 / Nastavení tisku 29 / Etikety 31 / Písma 33 ) je
popsáno v následujících kapitolách.

© <2013> <Ecru Software>

Popis položek nabídky

25

Nastavení - Vlastnosti programu

3.2.1

Hlavní
Dialogové okno Vlastnosti programu na záložce Hlavní je rozděleno do třech sekcí.
Sekce JEDNOTKY MÍRY
V této sekci okna Vlastnosti programu nastavíte měrné jednotky jaké budete v programu používat.

Nastavení - jednotky míry

Volbu mezi milimetry a centimetry potvrdíte tlačítkem OK. Jednotky můžete měnit mnohokrát,
v libovolném momentu běhu programu: všechny hodnoty budou automaticky vyjádřeny
v požadovaných jednotkách. Volbou - Zobrazit jednotky na listech zapnete zobrazování jednotek v
jednotlivých oknech programu.
Sekce POKROČILÉ
V této sekci okna Vlastnosti programu lze nastavit další možnosti chování programu.

Nastavení - pokročilé

· Umožnit záporné hodnoty počtu tabulí během realizace zakázek - v případě zaškrtnutí tohoto
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políčka, program bude počítat sklad tabulí, ale nebude zobrazovat upozornění při nulovém stavu
skladu tabulí. Za předpokladu, že v okně Vlastností tabule 17 bude zapnutá funkce sklad tabulí.
· Zobrazit celkové procento odpadu (včetně poslední tabule) - v případě zaškrtnutí tohoto
políčka, program bude počítat ve výkazech jako celkový odpad i odpad z posledního zbytku tabule
(materiálu) v celé zakázce. V opačném případě poslední zbytek nebude uváděn jako odpad.
· Vynutit označování odpadu pro černobílý tisk - v případě černobílého tisku schémat, při zapnutí
této vlastnosti, odpady na schématech budou zvýrazněny.
Sekce PARAMETRY ALGORITMU
V této sekci okna Vlastnosti programu lze nastavit chování algoritmu výpočtu optimalizace.

Nastavení - parametry algoritmu

· Přenést formátovácí řezy na úroveň pásu - při zaškrtnutí této volby, algoritmus optimalizace
nebude formátovat celý materiál (tabuli) pokud na posledním pásu se nepodaří umístit přířez, ale
přenese forrmátovací řezy na úroveň pásu. Formátovaní bude probíhat až po odřezaní pásu.

nepřenese formátovací řezy na úroveň pásu
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přenese formátovací řezy na úroveň pásu

· Vynutit formátovácí řez na posledním pásu - toto nastavení souvisí s předchozí volbou - Přenést
formatovací řez na úroveň pásu. V případě zaškrtnutí tohoto políčka, program bude provádět
formátovací řezy na posledním pásu i v případě, že se na tento pás nepodařilo umístit přířez. Takto
lze přenášet použitelný odpad (zbytky z tabule) do Meziskladu již naformátovány. Tyto formátovací
řezy budou provedeny pouze za předpokladu, že ve Vlastnostech tabule jsou zadány odpovídající
hodnoty formátování pro jednotlivé strany tabule.
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přenese formátovací řezy na úroveň pásu

přenese formátovací řez na úroveň pásu a vynutí formátovaní posledního pásu

· Redukovat překrývající se řezy (na úrovni formátovácích pásů) - Během optimalizace při
zapnuté volbě - Vynutit formátovací řez na konci pásu - může nastat situace, kdy řezy z nichž je
generován přířez se na konci pásu překryji (nebo budou těsně vedle sebe) s vynuceným
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formátovacím řezem. V případě že nechceme takto generovat další formátovací řez, program
zredukuje tyto řezy do jednoho.

3.2.2

Nastavení tisku
Na této záložce nastavíte veškeré parametry týkající se tisku. Obsah okna je rozdělen do tří sekcí,
které se odpovídajícím způsobem týkají vytištění schémat rozkreslení, tabulek výkazů a etiket pro
přířezy.
V každé sekci se nachází políčko volby tiskárny, na níž budou vytištěny údaje, jichž se tato sekce týká
– spolu s tlačítkem Nastavení pro zvolenou tiskárnu.
Sekce SCHÉMATA

Nastavení tisku - Schémata

Tiskni schémata
rozkreslení.

- označení tohoto políčka znamená, že program vytiskne grafické schémata

Všechna schémata - označení tohoto políčka znamená, že program vytiskne všechna schémata
aktuálního řešení (tzn. celé rozkreslení).
Aktuální schéma - označení tohoto políčka znamená, že program vytiskne pouze aktuálně označené
(označené a zobrazené na obrazovce) schéma.
Tiskni vybrané schéma – umožňuje zadat čísla stránek zvolených pro tisk (částečný tisk).
Tiskárna pro schémata – umožňuje zvolit tiskárnu, na které budou schémata vytištěna.
Optimalizuj poslední str. – označením tohoto políčka upravíte poslední vytištěný list tak, aby
schémata, která na něm budou vytištěna, byla co největší. Jestliže například v políčku Počet schémat
na stránce nastavíte tisk 4 schémat na každé stránce a poslední strana (v důsledku počtu schémat
v rozkreslení) má obsahovat pouze jedno schéma, pak v případě, že jste tuto možnost označili, bude
toto schéma zvětšeno na celou stránku.
Tiskni odpad v měřítku – jestliže označíte toto políčko, schémata rozkreslená na materiálech
z Meziskladu budou vytištěna ve stejném měřítku jako rozkreslení na tabulích (např. materiál
z meziskladu o velikosti jedné čtvrtiny tabule, bude vytištěn rovněž na jedné čtvrtině tabule/papíru).
V případě, že tuto možnost neoznačíte, každé schéma bude optimalizováno tak, aby zaplnilo prostor
tištěné stránky (materiál z předchozího příkladu bude zvětšen a přizpůsoben rozměrům tabule –
samozřejmě se zachováním poměrů stran).
TIP: označení této možnosti vás upozorní na použití nestandardního materiálu, čímž sníží riziko
omylu.
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Počet schémat na stránku – volba počtu schémat, která budou vytištěna na jedné stránce. Typická
nastavení – 1, 2 nebo 4. Samozřejmě, čím vyšší počet schémat na stránce, tím menší čitelnost
vytištěného listu, ale současně větší úspora papíru.
Šířka linky řezů – volba šířky čáry, jimiž budou na papíře zobrazeny řezy. Možnost, jejíž použití je
vhodné v případě tisku schémat, která mají být například odfaxována.
Orientace tisku – volba mezi vodorovnou a svislou orientací tisku.
Počet kopií – volba počtu kopií.
Tiskni rámeček – vytiskne rámeček na stránce se schématem.
Tiskni schémata černobílé – tiskne schémata černobílé
Sekce TABULKY

Nastavení tisku - Tabulky

Tiskni výkazy a seznamy – po označení tohoto políčka, program vytiskne tabulky výkazů jednotlivých
skupin údajů a statistik řešení daného rozkreslení.
Tiskni Výkaz hodnot řešení – vytiskne výkaz parametrů řešení, které obsahuje úplné a v grafické
podobě obsažené údaje:
· Řešení (počet schémat, materiálů a tabulí, produktivita a odpad s rozlišením formátovaného odpadu
a odpadu z řezů, počet řezů a paketů)
· Přířezy (počet, celková plocha a souhrnná délka hrany a počet olepených hran)
· Hrany (seznam hranovacích pásek včetně délky a celkové délky všech hran s nadmírou)
· Odpady (počet, celková plocha, v tom počet a plocha použitelného odpadu)
Tiskni Tabulku s parametry schémat – vytiskne tabulky s parametry schémat, kde jsou formou
tabulky uvedené údaje o jednotlivých schématech: index schématu, název schématu, procento
odpadu, počet schémat (stejně rozkreslených tabulí nebo materiálů z meziskladu) a počet a délka
řezů.
Tiskni Seznam všech přířezů – vytiskne seznam všech přířezů (kusovník), který obsahuje: index,
název, struktura, délka, šířka a počet přířezů. Zde rovněž najdete přehlednou tabulku se seznamem
jednotlivých typů hranovacích pásek na jednotlivých přířezech a s označím strany ohraněné strany
přířezu (horní, spodní, levá, pravá).
Tiskni Seznam přířezů na tabulích – vytiskne seznam přířezů (kusovník) rozkreslených na celých
tabulích, který obsahuje: index, název, struktura, délka, šířka a počet přířezů. Zde rovněž najdete
přehlednou tabulku se seznamem jednotlivých typů hranovacích pásek na jednotlivých přířezech a s
označím strany ohraněné strany přířezu (horní, spodní, levá, pravá).
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Tiskni Seznam přířezů na materiálech z meziskladu – vytiskne seznam přířezů (kusovník)
rozkreslených na materiálech z meziskladu (zbytcích z celých tabulích), který obsahuje: index, název,
struktura, délka, šířka a počet přířezů. Zde rovněž najdete přehlednou tabulku se seznamem
jednotlivých typů hranovacích pásek na jednotlivých přířezech a s označím strany ohraněné strany
přířezu (horní, spodní, levá, pravá).
Tiskni Seznam přířezů podle schémat – vytiskne seznam všech přířezů (kusovník) uspořádaný
podle schémat, na kterých se jednotlivé přířezy nacházejí. Seznam obsahuje: číslo schématu na
kterém se nachází příslušný přířez, index, název, délku, šířku a počet.
Tiskni Seznam odpadů – vytiskne seznam odpadu, který obsahuje: index, název, index schématu, na
kterém se daný odpad nachází, délku, šířku, počet a také informace, zda se jedná o použitelný odpad.
Tiskni pouze použitelný odpad– jestliže je zapnutá možnost pouze použitelný odpad, vytištěny budou
výhradně seznamy použitelného odpadu (zařazené pro přesun do Meziskladu).
Sekce ETIKETY

Nastavení tisku - Etikety

Tiskni etikety – označením tohoto políčka umožníte tisk etiket (štítků) pro přířezy a použitelný odpad
(v souladu s nastavením tisku na panelu Etikety 31 ) a volbu tiskárny, na níž budou etikety vytištěny.
Nastavení rozměrů a obsažených informací na štítků se nachází na panelu Etikety 31 .
Tiskni etikety Pro přířezy na tabulích - tato volba zapne tisk etiket pro přířezy, které se nacházejí na
celých tabulích.
Tiskni etikety Pro přířezy na materiálech z meziskladu - tato volba zapne tisk etiket pro přířezy,
které se nacházejí na materiálech z meziskladu (zbytcích z celých tabulích).
Tiskni etikety Pro použitelný odpad - tato volba zapne tisk etiket pro odpad (zbytky), který je zařazen
pro přesun do meziskladu.

3.2.3

Etikety
Program CUT100 umožňuje tisknout etikety (štítky) pro označení přířezů a obsahuje i volbu tisku
etiket pro použitelný odpad. V následujícím okně nastavíte veškeré parametry týkající se etiket.
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Nastavení - Etikety

Sekce STRÁNKA – obsahuje nastavení parametrů stránky, na níž budou vytištěny etikety (velikost
stránky, počet sloupců etiket, okraje, mezery mezi sloupci, výška řádku).
Sekce ETIKETY PRO SCHÉMATA – umožňuje zvolit informace, které budou vytištěny na etiketách
schémat (etikety, které oddělují přířezy jednoho schématu
Sekce ETIKETY PRO PŘÍŘEZY A ODPADY – umožňuje zvolit informace, které budou vytištěny na
etiketách přířezů a odpadu.
Sekce NASTAVENÍ
· Sortuj štítky pro mnohonásobná rozkreslení - program sortuje štítky pro stejné schéma na více
tabulích
· Tiskni rámeček - tiskne rámečky štítků
· Tiskni jeden štítek na konci listu - tiskne štítek za posledním štítkem přířezů (zbytku), jako info o
konci tisku.

© <2013> <Ecru Software>

Popis položek nabídky

3.2.4

33

Písma
Program CUT100 automaticky mění velikosti písma v závislosti na rozměrech jednotlivých přířezů na
schématu. Na záložce Písma v okně Vlastnosti programu lze nastavit rozsahy velikostí písem pro
zobrazená schémata, tak aby výsledné údaje na schématech byly čitelné.

Vlastnosti - Písma

Fonty pro tabulky výkazů – zde můžete zvolit druh písma, které bude použito ve výkazech a
tabulkách.
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Zakázky.Sestavy přířezů
Přířezy jsou dílce, které se vyřezávají z materiálů (tabulí a použitelného odpadu z Meziskladu), jejichž
rozložení na tabulích je hlavním úkolem optimalizačního programu CUT100. Přířezy se seskupují do
Zakázek (sestav přířezů),
Přířez je vždy součástí Zakázky (Sestavy přířezů). Do Seznamu Zakázek, které patří k dané tabuli,
vstoupíte dvojím kliknutím na název tabule nebo kliknutím na tlačítko Zakázky v horní nabídce, jestliže
jste předtím označili myší určitou tabuli.

3.3.1

Seznam zakázek
Seznam zakázek obsahuje sestavy přířezů, které jsou určené pro vyřezání z dané tabule.

Seznam zakázek

Do Seznamu Zakázek, které patří k dané tabuli, vstoupíte dvojím kliknutím na název tabule nebo
kliknutím na tlačítko Zakázky v horní nabídce, jestliže jste předtím označili myší určitou tabuli.
3.3.1.1

Vložit...

Tlačítko Vložit... přidá novou zakázku a zobrazí okno, které je zobrazeno níže. Do políčka
název napište libovolný název zakázky. Zakázky je vhodné pojmenovávat takovým způsobem, aby
usnadňovaly pozdější orientaci.
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Vložit novou zakázku

Kliknutím na OK otevřete dialogové okno Vlastnosti přířezu
parametry přířezu.

38

, kde budete uvádět veškeré podstatné

Vlastnosti přířezu

3.3.1.2

Smazat

Kliknutím na tlačítko Smazat... odstraníte označenou zakázku (sestavu přířezů). Odstranit
zakázku můžete také zvolením možnosti Smazat... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na
zakázku pravým tlačítkem myši nebo klávesou Delete.
3.3.1.3

Upravit

Tlačítko Upravit... umožňuje změnu názvu označené zakázky (sestavy přířezů). Tuto
operaci můžete rovněž provést, jestliže zvolíte možnost Upravit... z nabídky, která je dostupná po
kliknutí na danou zakázku pravým tlačítkem myši nebo klávesou F2 pro označenou položku na
seznamu.
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Upravit název zakázky - sestavy přířezů

3.3.1.4

Tisk

Kliknutím na tlačítko Tisk, vytisknete seznam zakázek. Tuto operaci můžete rovněž spustit,
jestliže zvolíte možnost Tisk z nabídky, která je dostupná po kliknutí na libovolnou zakázku pravým
tlačítkem myši nebo kombinací kláves Ctrl+P.
3.3.1.5

Náhled

Kliknutím na tlačítko Náhled (tisku) zobrazíte seznam zakázek. Tuto funkci můžete rovněž
otevřít, jestliže zvolíte možnost Náhled z nabídky, která je dostupná po kliknutí na libovolnou zakázku
pravým tlačítkem myši.
3.3.1.6

Zakázka

Kliknutím na tlačítko Zakázka přejdete do okna Seznam přířezů 37 . V okně Seznam
přířezů můžete provádět úpravy, tisknout seznamy přířezů, které tvoří zakázku a v neposlední řadě
rovněž rozkreslit (zoptimalizovat přířezy) na tabulích. Okno Seznam přířezů můžete rovněž otevřít
dvojitým kliknutím na zvolenou zakázku, klávesou Enter nebo kliknutím na tlačítko Zakázka, které je
dostupné po kliknutí na zakázku pravým tlačítkem myši.
3.3.1.7

Mezisklad

Kliknutím na tlačítko Odpady otevřete okno Mezisklad - sklad použitelného odpadu (zbytků).
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Mezisklad

Mezisklad je seznamem materiálu (zbytků z tabule, které zbyly po předchozích rozkresleních), na
nichž bude, v případě, že jste zapnuli možnost používání meziskladu 17 , zahájeno rozkreslování prvků
sestav před použitím celých tabulí. Mezisklad použitelného odpadu je odlišný u každé tabule a skládá
se z kusů stejného materiálu jako je tabule.
Použitím jednotlivých tlačítek v horní nabídce okna Mezisklad nebo využitím jednotlivých položek
nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušný odpad můžete vkládat, odstraňovat
nebo upravovat jednotlivé materiály z Meziskladu stejným způsobem jako v případě Seznamu přířezů.
Program CUT100 využívá odpad z meziskladu v souladu s nastavením popsaném v kapitole
Vlastností tabule 17 . Ruční vkládání a úprava jednotlivých materiálů do Meziskladu probíhá analogicky
jako v případě vkládání a úprav přířezů.
Odpad můžete rovněž vkládat do Meziskladu automaticky. Popis způsobu automatického přenesení
odpadu se nachází v kapitole Vlastností tabule 17 , kdežto ruční modifikaci seznamu vkládaného
odpadu najdete v kapitole Optimalizace - Náhled seznamu odpadu 59 .

3.3.2

Seznam přířezů
Seznam přířezů obsahuje informace o všech přířezech, které patří do Zakázky a umožňuje jejich
úpravu a odstraňování. Seznam je dostupný dvojklikem myší na zakázku nebo tlačítkem Zakázka 34
po předchozím označení příslušné zakázky.
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Seznam přířezů

Okno Seznam přířezů obsahuje všechny údaje určující jednotlivé přířezy, které patří do zakázky:
název, délku, šířku, typ horní hranovací pásky, typ spodní hranovací pásky, typ levé hranovací pásky,
typ pravé hranovací pásky, počet a údaj o tom, zda při řezání otáčet přířez nebo nikoliv - struktura
(letokruhy) materiálu.
3.3.2.1

Vložit...

Kliknutím na tlačítko Vložit, přidáte do zakázky nový přířez. Zobrazí se dialogové okno
Vlastnosti přířezu.
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Vlastnosti přířezu

V tomto okně najdete veškeré podstatné údaje o novém přířezu:
Název – název přířezu, který bude na schématech a na vytištěných seznamech přířezů.
Délka a Šířka přířezu - s možností rychlé záměny hodnot délky a šířky.
Počet - množství přířezů o stejných vlastnostech.
Struktura – údaj s informací, zda přířez má nebo nemá strukturu (např. letokruhy, vzorek na skle),
který zabraňuje jejímu otočení v průběhu optimalizace. Jestliže zapnete tuto funkci program se bude
řídit nastavenou orientací, v případě jejího vypnutí může při optimalizaci přířez obrátit (jestliže tato
operace zlepší parametry řešení).
Hrany – zde můžete určit, na kterých stranách program má počítat s ohraněním přířezu hranovací
páskou. Zde je možnost výběrů různých typů hranovacích pásek pro každou hranu přířezu zvlášť.
Jednotlivé typy hranovacích pásek lze vložit v okně Seznam hranovacích pásek, které je popsáno v
kapitole Hrany 23 .
Databáze - Kliknutím na Databáze otevřete Databázi standardních sestav 44 - seznam sestavy
přířezů určených pro rozkreslení na libovolných tabulích. Zpravidla se jedná o často používané sestavy
přířezů, které slouží pro sériovou výrobu a také importované sestavy z programu PRO100 více v
kapitole Propojení s programem PRO100 50 .
Kliknutím na tlačítko Vložit na panelu přidáte do sestavy přířez a automaticky můžete zadávat
parametry nové položky (okno Vlastnosti přířezu se nezavírá, pouze jsou vymazávány údaje). Proces
přidávání přířezů do sestavy dokončíme kliknutím na tlačítko Storno.
3.3.2.2

Smazat

Kliknutím na tlačítko Smazat... odstraníte označený přířez ze sestavy. Odstranit přířez
můžete také zvolením možnosti Smazat... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na přířez pravým
tlačítkem myši nebo klávesou Delete.
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Upravit

Kliknutím na Upravit otevřete okno Vlastnosti přířezu. Tuto operaci můžete rovněž
provést, jestliže zvolíte možnost Upravit... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na daný přířez
pravým tlačítkem myši nebo klávesou TAB pro označenou položku na seznamu.
3.3.2.4

Tisk

Kliknutím na Tisk spustíte tisk seznamu přířezů, které patří do zakázky. Tuto operaci
můžete rovněž spustit, jestliže zvolíte možnost Tisk z nabídky, která je dostupná po kliknutí na přířez
pravým tlačítkem myši nebo kombinací kláves Ctrl+P.
3.3.2.5

Náhled

Kliknutím na tlačítko Náhled (tisku) zobrazíte náhled rozvržení tisku sestavy přířezů. Tuto
funkci můžete rovněž otevřít, jestliže zvolíte možnost Náhled z nabídky, která je dostupná po kliknutí
na libovolný přířez pravým tlačítkem myši.
3.3.2.6

Shrnout

Kliknutím na tlačítko Shrnout provedete kontrolu, zda se v sestavě nacházejí stejné, ale
neseskupené přířezy. Přířezy se souhrnně zobrazí na jednom řádku. Například všechny přířezy o
rozměrech 123x2080 budou seskupeny s odpovídající vyšší hodnotou položky Počet.
3.3.2.7

Rozkreslit

Kliknutím na tlačítko Rozkreslit přejdete do okna vyhledávání nejlepšího řešení
rozkreslení, které je popsáno v kapitole Spuštění optimalizace 53 .
3.3.2.8

Výkaz

Kliknutím na tlačítko Výkaz zobrazíte seznam přířezů zakázky s možností uložení do
textového souboru a tisku.
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Seznam přířezů - výkaz

3.3.2.9

Databáze

Kliknutím na tlačítko Databáze otevřete na pravé straně hlavního okna programu CUT100
okno Databáze. Okno Databáze lze rovněž otevřít klávesou F5.Okno Databáze otevřené z tohoto
umístění (ze Seznamu přířezů nebo Vlastnosti přířezů) je pouze v režimu čtení. Tento režim
umožňuje použít z Databáze shromážděné sestavy přířezů a importovat je do zakázky pro
rozkreslení.
Vkládání sestav přířezů do Databáze je popsáno v kapitole Databáze standardních sestav

44

.

Sestavy přířezů, které patří do Databáze standartních sestav nejsou přiřazeny žádné tabuli a proto
můžou být využity při vytváření zakázek na všech tabulích. (např. Když databáze obsahuje sestavu
přířezů “skříňka SSD 80” můžeme jednoduše rozkreslit nezbytné přířezy pro vytvoření jakéhokoliv
množství těchto skříňek na jakékoliv tabuli.)
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Databáze

Přířezy v Databázi jsou roztříděny podle typu materiálů - tabuli. Například: SSD 80 - Desky/Egger/
woodgrain/H045 ST15. Pokud chceme přidat do zakázky přířezy, které patří do sestavy “skříňka SSD
80”, a jsou z materiálu Egger H045, je třeba dvakrát kliknout na řádek s názvem sestavy a názvem
materiálu. Tímto se otevře okno kde můžeme vepsat počet takových sestav, které chceme přidat do
zakázky.

Vložení sestavy přířezů z databáze do zakázky

Samozřejmě z databáze lze vkládat do zakázky také přířezy, které jsou z jiného materiálu než aktuálně
používaná tabule. Například: Pokud chceme mít korpus a dvířka ze stejného materiálu, pak je potřeba
do stejné zakázky vložit rovněž řádek SSD 80- Dvířka/HEFAS/41/41-Ořech Dijon....
Více informací o práci s Databází standardních sestav se nachází v následujících kapitolách
používat databázi ve spojení z programem PRO100 najdete zde 50 .

44

. Jak

© <2013> <Ecru Software>

Popis položek nabídky

43

3.3.2.10 Změnit

Tlačítko Změnit slouží pro hromadnou editaci (záměnu) hranovacích pásek v celé zakázce
(sestavě přířezů). Okno Nahradit hranovací pásky můžete rovněž otevřít, jestliže zvolíte možnost
Změnit z nabídky, která je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Nahradit hranovací pásky

Každý přířez v zakázce může mít přiřazené jednotlivým hranám různé typy hranovacích pásek.
Informace o tom zda má přířez přiřazenou hranu zjistíme grafickým znázorněním vedle rozměru délky
nebo šířky.

Například:
Přířez police má ohraněnou jednu hranu po délce 364 - a obě hrany po šířce 485 =.
Typ hrany zjistíme v dalším sloupci: H horní - H spodní - H levá - H pravá. Přířez police je po délce
ohraněn jednou hranou ABS 2 a po šířce má ohranené obě hrany hranou o názvu hrana.
V okně Nahradit hranovací pásky můžeme hromadně zaměnit určitý typ hrany v zakázce - Aktuální
hrana novým typem hranovací pásky z rozbalovací nabídky - Alternativní hrana.
Tlačítkem Nahradit provedete požadované změny.

UPOZORNĚNÍ: Hranovací pásky můžou mít nastavenou sílu pásky, která se bude odečítat z
rozměru přířezů v zakázce během optimalizace. Pokud si přejete sílu pásky neodečítat nabo odečet
rozměru nastavit jinak, je potřeba upravit hranovací pásku v okně Seznam hranovacích pásek 23 .
Jak vložit do programu nové typy hran najdete v kapitole Hrany
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CUT100

Databáze standardních sestav
Databáze standardních sestav - soubor sestav přířezů určených pro použití na libovolných tabulích.
Zpravidla se jedná o často používané sestavy přířezů pro sériovou výrobu. Je to také místo, kde jsou
exportovány sestavy přířezů z programu PRO100.
Databázi standardních sestav lze používat ve dvou režimech: v režimu úprav – vkládání, odstraňování
a provádění úprav v jednotlivých sestavách a v režimu čtení – používání přířezů: jejich umísťování do
zakázek určených pro rozkreslení (režim, který je popsaný v popisu funkce tlačítka Databáze 41
v popisu okna Seznam přířezů).
UPOZORNĚNÍ: Přířezy obsažené v Standardní sestavě v Databázi standardních sestav nelze
rozkreslit (optimalizovat) z úrovně Databáze v režímu úprav. Pokud chcete tyto přířezy rozkreslit je
potřeba vrátit se zpět na úroveň Seznamu tabulí. Zvolit tabulí, vložit novou zakázku a na úrovni
Seznamu přířezu otevřít Databázi v režímu čtení , následně přesunout přířezy z Databáze do
Zakázky. Takto vložené přířezy lze Optimalizovat kliknutím na tlačítko Rozkreslit.

3.4.1

Editace databáze

Okno Databáze standardních sestav v režimu úprav otevřete kliknutím na
Databáze na horním panelu nástrojů nebo tlačítkem F5 v okně Seznam tabulí.

tlačítko

Databázi v režimu úprav otevřeme z okna Seznam tabulí

Níže je zobrazeno okno Databáze standardních sestav.
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Databáze standardních sestav v režimu úprav

3.4.1.1

Vložit...

Kliknutím na tlačítko Vložit, přidáte do Databáze standardních sestav novou sestavu
přířezů a zobrazíte okno, do které je třeba napsat název sestavy.

Databáze - nová sestava
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Po vepsání názvu a jeho potvrzení OK se zobrazí okno Vlastnosti přířezu
uvedeny veškeré vlastnosti přířezu.
3.4.1.2

38

, ve kterém jsou

Smazat

Kliknutím na tlačítko Smazat... odstraníte označenu standardní sestavu přířezů. Smazat
sestavu můžete rovněž tlačítkem Smazat... z nabídky, která je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem
myši nebo klávesou Delete.
3.4.1.3

Upravit

Tlačítko Upravit... umožňuje změnu názvu označené standardní sestavy. Tuto operaci
můžete rovněž provést, jestliže zvolíte možnost Upravit... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na
danou zakázku pravým tlačítkem myši nebo klávesou F2 pro označenou položku na seznamu.

Upravit sestavu přířezů v databázi

3.4.1.4

Tisk

Kliknutím na tlačítko Tisk, vytisknete seznam sestav Databáze standardních sestav. Tuto
funkci můžete také spustit zvolením možnosti Tisk z nabídky, která je dostupná po kliknutí na
libovolnou sestavu pravým tlačítkem myši nebo klávesou Ctrl+P.
3.4.1.5

Náhled

Kliknutím na tlačítko Náhled (tisku) zobrazíte náhled rozvržení při tisku seznamu databáze
sestav přířezů. Tuto funkci můžete také spustit zvolením možnosti Náhled z nabídky, která je
dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myší.
3.4.1.6

Načíst

Tlačítko Načíst načte (aktualizuje) Databázi standardních sestav. Pokud sestavy přířezů
exportované z programu PRO100 se v Databázi nezobrazují je potřeba kliknout na Načíst.
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Sestava

Kliknutím na tlačítko Sestava přejdete do okna Standardní sestava. Okno Standardní
sestava umožňuje úpravy a náhled jednotlivých přířezů, z nichž se sestava skládá. Tuto funkci můžete
také spustit zvolením možnosti Sestava z nabídky, která je dostupná po kliknutí na určitou sestavu
pravým tlačítkem myši, dvojitým kliknutím na zvolenou sestavu nebo klávesou Enter.
3.4.2.1

Vložit...

Kliknutím na tlačítko Vložit - přidáte nový přířez do standardní sestavy a zobrazíte okno
Vlastnosti přířezu 38 .
3.4.2.2

Smazat

Kliknutím na tlačítko Smazat... odstraníte označený přířez ze standardní sestavy. Odstranit
přířez můžete také zvolením možnosti Smazat... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na přířez
pravým tlačítkem myši nebo klávesou Delete.
3.4.2.3

Upravit

Kliknutím na Upravit - otevřete okno Vlastnosti přířezu 38 . Tuto možnost můžete také
spustit zvolením Upravit... z nabídky, která je dostupná po kliknutí na přířez pravým tlačítkem myši
nebo klávesou Tab (klávesa tabulátoru).

Vlastnosti přířezu
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Tisk

Kliknutím na Tisk - spustíte tisk seznamu přířezů, které patří do Standardní sestavy. Tuto
možnost můžete také spustit zvolením možnosti Tisk z nabídky, která je dostupná po kliknutí na přířez
pravým tlačítkem myši.
3.4.2.5

Náhled

Kliknutím na tlačítko Náhled (tisku) - zobrazíte náhled tisku seznamu přířezů, které patří do
dané Standardní sestavy. Tuto možnost můžete také spustit zvolením možnosti Náhled z nabídky,
která je dostupná po kliknutí na přířez pravým tlačítkem myši.
3.4.2.6

Shrnout

Kliknutím na tlačítko Shrnout provedete kontrolu, zda se v standardní sestavě nacházejí
stejné, ale neseskupené přířezy. Přířezy se souhrnně zobrazí na jednom řádku. Například všechny
přířezy o rozměrech 123x2080 budou seskupeny s odpovídající vyšší hodnotou položky Počet.
3.4.2.7

Výkaz

Kliknutím na tlačítko Výkaz zobrazíte seznam přířezů Standardní sestavy s možností
uložení do textového souboru a tisku.
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Seznam přířezů - výkaz

3.4.2.8

Databáze

Kliknutím na Databáze otevřete okno databáze v režimu čtení, ze kterého můžete vkládát
sestavy do právě otevřené standardní sestavy a tímto spojovat více sestav přířezů do jedné standardní
sestavy.
Více o databázi v režimu čtení v kapitole Seznam přířezů - Databáze. 41
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Změnit

Tlačítko Změnit slouží pro hromadnou editaci (záměnu) hranovacích pásek v celé
standardní sestavě přířezů. Okno Nahradit hranovací pásky můžete rovněž otevřít, jestliže zvolíte
možnost Změnit z nabídky, která je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši.
Více o hromadné záměně hranovacích pásek najdete v kapitole Seznam přířezů - Změnit 43

4

Propojení s programem PRO100
Jednou ze základních předností programu CUT100 je schopnost spolupráce s programem pro
projektování nábytku a navrhování interiérů PRO100. Spolupráce mezi těmito dvěma programy
spočívá v automatickém exportu seznamu přířezů z programu PRO100 do programu CUT100. Díky
této operaci nedochází k chybám, které se často vyskytují při ručním vypisování přířezů a lze
významným způsobem snížit objem práce vynakládané při výrobě nábytku.

4.1

Export přířezů z PRO100
Export sestavy přířezů v programu PRO100 lze provést kliknutím na tlačítko Optimalizace, které je
dostupné v nabídce Výkazy a kalkulace > Seznam přířezů.

Seznam přířezů v programu PRO100

Po kliknutí na tlačítko Optimalizace se zobrazí okno z nastavením exportu do programu CUT100.
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Export do CUT100 z programu PRO100

V tomto okně zvolíte název Standardní sestavy, pod kterým bude sestava přířezů vedena v Databázi
programu CUT100. Standardně je název sestavy stejný jako název projektu v PRO100.
Je potřeba také zadat cílovou složku pro export (pokud není zadaná), která by měla standardně
vypadat takto: C:\Ecru\CUT100 (v závislosti na místě instalace programu CUT100 v počítači).
V tomto okně rovněž rozhodnete, které názvy se mají exportovat z programu PRO100. Především zda budou exportovány: Název projektu (např. projekt p. Novák), Název prvku (např. polička, bok)
nebo obojí. Kliknutím na OK potvrdíte export přířezů do programu CUT100.

TIP: V programu PRO100 se seznam přířezů vytváří automaticky a zobrazuje se na záložce Seznam
přířezů v okně Výkazy a kalkulace. Přířezy se sice zobrazují v seznamu automaticky, za
předpokladu, že ve Vlastnostech každého prvku (desky) na záložce Výkazy je zaškrtnuto políčko
Seznam přířezů. V Seznamu přířezů je také důležitý materiál (textura), protože během exportu
přířezů do programu CUT100, program seskupuje stejné materiály do skupin. Když se skřínka
skládá z korpusu, dvířek a zad, tak v projektu těmto objektům doporučujeme přiřadit různé materiály.

4.2

Jak používat naimportované přířezy
Seznam přířezů z programu PRO100 se ukládá v programu CUT100 do Databáze standardních
sestav takovým způsobem, že přířezy ze stejných materiálů jsou seskupovány do samostatných
standardních sestav, které jsou součástí databáze.
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Databáze - imoprt z PRO100

Název sestavy obsahuje název zadaný během exportu z programu PRO100 a rovněž materiál
z programu PRO100.
Z databáze vyberete určitou sestavu přířezů a kliknete na ni dvakrát. Přířezy se vám objeví v sestavě a
můžete spustit rozkreslení (F9 nebo Rozkreslit). Tento postup je popsán v kapitole Seznam přířezů
-Databáze 41 .
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Optimalizace - Náhled řešení
Optimalizace je způsob rozložení přířezů na tabuli určitým způsobem. Nehledě na další možností
nastavení tabule ve Vlastnostech tabule 17 , program CUT100 nabízí pět způsobů optimalizace přířezů
na tabulích, které nazýváme kritéria optimalizace.
· procento odpadu (spotřeba materiálu)
· počet schémat (stejná schémata na více tabulích)
· počet řezů (preferuje dlouhé řezy)
· délka řezů (nejkratší délka řezu což nejčastějí znamená minimální manipulace s tabulí)
· počet paketů (nejjednodužší řešení)
Pro každé z výše uvedených kritérií jsou provedena jednotlivá optimální rozkreslení - program
umožňuje jejich okamžitý grafický náhled a porovnání.

5.1

Rozkreslit

Proces optimalizace spustíte kliknutím na tlačítko Rozkreslit z úrovně okna Seznam
přířezů

37

.

Tlačítko spuštění optimalizace - Rozkreslit

Po kliknutí na Rozkreslit, program začne vyhledávat nejlepší řešení. Algoritmus výpočtu současně
generuje jednotlivá řešení s rychlostí, která je závislá na složitosti sestavy a rychlosti počítače.
Z vygenerovaných pěti řešení můžete zvolit to aktuálně nejoptimálnější
·
·
·
·
·

minimální počet tabulí a minimální procento odpadu
minimální počet různých schémat řezání
minimální délka řezů potřebná pro vyřezání rozkreslení,
minimální počet řezů (což nejčastěji znamená, co nejmenší počet změn nastavení tabule a pily),
minimální počet paketů (což generuje rozkreslení, které je co nejjednodušší pro vyřezání
seskupením identických přířezů se stejným nastavením pily).
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5 kritérií optimalizace

Řešení jsou generována pro všechna kritéria současně do doby, než uživatel zastaví tento proces.
Uživatel rozhodne, zda a které z navržených rozkreslení je vyhovující. Kritérium zvolíte dvojitým
kliknutím na příslušný sloupec nebo jej označíte kliknutím a následným tlačítkem Náhled v horní
nabídce.
V případě, že používáte klávesnici, pro přechod mezi kritérii použijte klávesu kurzoru a náhled otevřete
klávesou Enter.

5.2

Náhled řešení
Okno Náhled řešení je především grafickou prezentací řešení, které nalezl program – řešení splňující
zadané podmínky pro rozložení přířezů na tabulích.
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Náhled optimalizace

Toto okno je rozděleno do několika sekcí, které jsou popsány v následujících kapitolách.

5.2.1

Náhled řešení – nabídka
Panel tlačítek okna Náhled řešení, které je zobrazeno níže umožňuje provádět úpravy v režimu
zobrazení jednotlivých schémat, exportovat schémata do obrázku, tisknout a zobrazovat výkaz řešení.

Náhled řešení - nabídka

Tlačítko Vzhled umožňuje upravit vzhled zobrazovaných Schémat v pravé části obrazovky.
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Náhled řešení - Vzhled

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Řezy – zobrazení řezů na schématech
Přířezy – zobrazení přířezů na schématech
Názvy – zobrazení názvů přířezů a odpadu
Rozměry – zobrazení rozměrů přířezů na schématech
Barvy – zobrazení barev přířezů na schématu rozkreslení, přířezy s různými popisy budou mít
odlišné barvy,
Hrany – zobrazení grafických symbolů a názvu typu ohraňovacích pásek
Odpad – zobrazení odpadu včetně grafického rozlíšení použitelného odpadu pro přesun do
Meziskladu 17
Formátování - zobrazení formátovácích řezů
Index - zobrazení indexu přířezu - číselné označení stejných přířezů na schématech
Měřítko - měřítko pro materiály z meziskladu. Důsledkem je zvětšení čitelnosti těchto schémat,
avšak díky ztrátě měřítka náhledu může dojít k chybám (materiál, který je menší než tabule, ale ve
stejném poměru bude mít v náhledu velikost tabule).

Tlačítko Popis umožňuje zapnout/vypnout a upravit popis ke každému Shématu v pravé části
obrazovky

Náhled řešení - Popis

· Popis - zapne/vypne popis
· Popis zkrácený - je na jednom řádku a obsahuje pouze název materiálu, název sestavy, množství
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tabulí se stejným schématem a rozměry materiálu.
· Popis základní - obsahuje navíc pořadové číslo schématu a jejich celkový počet.
· Popis rozšířený - rozšířený popis na dva řádky, včetně statistických informací ke každému
schématu
Tlačítko Názvy umožňuje zkrátit popis jednotlivých přířezů na schématech.

Náhled řešení - Názvy

· Nezkracovat - základní popis přířezů
· Zkracovat zleva - pokud se název nevejde na přířez - názvy budou zkrácene zleva
· Zkracovat zprava - pokud se název nevejde na přířez - názvy budou zkracene zprava

Tlačítko Export umožňuje uložit schéma nebo schémata řešení do grafického
souboru/souborů ve formátu Windows Bitmap.
Zvolením této možnosti zobrazíte okno, které umožní nastavení rozlíšení bitmapy a volbu mezi
uložením aktuálního schématu a všech schémat.
Kliknutím na OK zobrazíte okno, kde se vás program zeptá na název souboru. Po jeho zadání zahájí
ukládání do souboru. Jestliže zvolíte uložení všech schémat, program přidá k názvům obrázků
příponu '_<číslo_schématu>'.

Kliknutím na tlačítko Tisk, vytisknete schémata a tabulky v závislosti na nastavení tisku podrobně popsáno v kapitole Nastavení - Nastavení tisku 29 .

Kliknutím na tlačítko Náhled (tisku) zobrazíte náhled rozvržení tisku schémat a tabulek v
závislosti na nastavení tisku - podrobně popsáno v kapitole Nastavení - Nastavení tisku 29 .
Okno náhledu tisku je podrobně popsáno v kapitole Náhled tisku 62 .

Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete okno z možnostmi nastavení tisku - podrobně
popsáno v kapitole Nastavení - Nastavení tisku 29 .

Kliknutím na tlačítko Výkaz zobrazíte statistické informace o celém řešení s možností
uložení do textového souboru a tisku.
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Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete okno z možnostmi nastavení vlastnosti programu
podrobně popsáno v kapitole Nastavení 24 .

Kliknutím na Info z rozbalovacího menu můžete zobrazít informace o čísle verze programu
CUT100 nebo otevřít Manuál k programu.

V případě, že jste optimalizaci nevytiskli, se kliknutím na Zpět program vrátí k vyhledávání
nejlepšího řešení optimalizace - více v kapitole Spusteni optimalizace- Rozkreslit 53 .
Pokud byla optimalizace osedlána k tisku nebo byl zobrazen náhled řešení, program zobrazí okno se
Schválením řešení - více v kapitole Schválení řešení 61 .

5.2.2

Náhled seznamu schémat
Schéma – způsoby rozřezání každého materiálu (tabule) použitého v dané optimalizaci. Označením
příslušného schématu pomocí levého tlačítka myši jej zobrazíte v sekci Náhled schématu 60 .

Schémata lze zobrazit jako miniatury kliknutím na tlačítko

seznam schémat -miniatury

nebo jako seznam

Seznam schémat - seznam

Okno seznamu schémat je rozděleno na tři části:
· Seznam schémat - Označením příslušného schématu pomocí levého tlačítka myši jej zobrazíte
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v sekci Náhled schématu 60
· Schéma č: - Statistické informace o označeném schématu: Název, Odpad, Odpad (na řez), počet
tabulí řezaných daným způsobem, počet řezů, délka řezu, počet paketů.
· Řešení - statistické informace o celém řešení: Optimalizační kritérium, Vydatnost tabule, Množství
použitého materiálu (včetně materiálů z meziskladu), Počet použitých tabulí, Počet řezů, Délka řezů,
Počet paketů.

5.2.3

Náhled seznamu přířezů na schématu

Kliknutím na tlačítko Přířezy zobrazíte seznam všech přířezů rozkreslených v optimalizaci.

Vedle názvu přířezu jsou zde zobrazeny rovněž rozměry přířezu a index. Kliknutím na přířez program
zobrazí v pravém okně příslušný Náhled schématu 60 , na kterém se přířez nachází.

5.2.4

Náhled seznamu odpadu na schématu

Kliknutím na tlačítko Odpady zobrazíte seznam všech odpadů zbylých po rozkreslení všech
přířezů na materiálech.
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Vedle názvu jsou zde zobrazeny rovněž rozměry odpadu. Kliknutím na odpad program zobrazí v
pravém okně příslušný Náhled schématu 60 , na kterém se odpad nachází.
Kliknutím na čtvercové pole vedle každého odpadu na levé straně seznamu, můžete označit/odznačit
odpad pro přesunutí do Meziskladu.
V případě, že ve Vlastnostech tabule označíte Automatický přesun odpadu, který splní zadaná
kritéria, bude automaticky označen jako zařazený pro přesun do Meziskladu. Samozřejmě můžete
ručně zrušit automatické označení a odpad nebude přesunut do Meziskladu. Znamená to, že v tomto
seznamu můžete označením čtvercových polí a jeho zrušením provést konečnou modifikaci seznamu
odpadu, který je určen pro využití v budoucnu. Více v kapitole Vlastnosti tabule 17 nebo Seznam
zakazek - Mezisklad 36 .

5.2.5

Náhled schématu
V této sekci můžete přesně zobrazit určité schéma rozkreslení, které jste zvolili v sekci Nahled
seznamu schemat 58 .
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Náhled schémaru

Způsob zobrazení jednotlivých schémat lze ovlivnit nastavením talčítek Vzhled, Popis a Názvy. Tyto
tlačítka jsou popsany v kapitole Nahled reseni - nabidka 55

Náhled řešení - vzhled

5.2.6

Schválení řešení

Kliknutím na Zpět v okně Náhledu řešení,program v případě, že jste optimalizaci nevytiskli,
vrátí se k vyhledávání nejlepšího řešení optimalizace - více v kapitole Spusteni optimalizac- Rozkreslit
53 .
V případě odeslání optimalizace k tisku nebo zobrazení náhledu řešení program zobrazí okno se
Schválením řešení - obrázek níže.
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Schválení řešení

Pokud řešení je opravdu definitivní, můžete kliknout na ANO - program aktualizuje sklad tabulí (v
případě aktivní volby sklad ve Vlastnostech tabule 17 ), přesune použítelný odpad do Meziskladu 36 a
dále nepokračuje v hledání optimálního řešení.
Pokud zvolíte NE - program bude pokračovat v hledání optimálního řešení - zobrazí okno s 5 kritérií
optimalizace - více v kapitole Spusteni optimalizace - Rozkreslit 53 .

5.3

Náhled tisku

Kliknutím na tlačítko Náhled (tisku) zobrazíte náhled rozvržení tisku schémat a tabulek v
závislosti na nastavení tisku - podrobně popsáno v kapitole Nastavení - Nastavení tisku 29 .
Okno náhledu tisku je zobrazeno na obrázku níže.

Náhled tisku řešení

Panel menu okna Náhledu tisku obsahuje tyto položky:
· Tisk - vytisknete celou tiskovou sestavu - všechna schémata a tabulky zobrazeny v náhledu.
· Aktuální - vytisknete aktuální zobrazene schéma / tabulku.
· Uložit - uložit schéma nebo schémata a tabulky do souboru ve formátu PDF.
· První - zobrazí první stránku tiskové sestavy
· Předchozí - zobrazí předchozí stránku tiskové sestavy
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Další - zobrazí další stránku tiskové sestavy
Poslední - zobrazí poslední stránku tiskové sestavy
Skutečný - zobrazí skutečný rozměr náhledu tiskové sestavy
Na stránku - zobrazí náhled tiskové sestavy přizpůsobený k oknu programu
Na šířku - zobrazí náhled tiskové sestavy přizpůsobený k šířce okna programu
Zavřít - zavře okno Náhledu tisku
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Kontakt
Vážení uživatelé, jestliže máte dotazy ohledně obsluhy programu nebo návrhy, jak jej zlepšit, jsme
Vám k dispozici:

Ecrusoftware
ul. Vranovská 102
614 00 BRNO
cz.pro100.eu | sk.pro100.eu
tel: +420 545 245 707
info@pro100.cz | cz@pro100.eu
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