... jednotné riešenie pre všetky Vaše CNC stroje!
ČO JE CORPUS ?
Je to CAD/CAM program vyvíjaný spoločnosťou TRI D CORPUS na tvorbu, prezentáciu a výrobu nábytku.

OBSAHUJE MODULY, KTORÉ VÁM RÝCHLO A EFEKTÍVNE POMÔŽU:
● navrhnúť nábytok

● vytvoriť prezentačné materiály

● pripraviť dielce do výroby

● vypracovať cenovú ponuku

● vytvoriť projektovú dokumentáciu

● detailne spracovať návrh na objednávku

Je to profesionálny systém čo dodá výrobcom nábytku podporu v každej výrobnej fáze.
Využitie programu CORPUS je prakticky neobmedzené. Corpus má už viac než 5400 užívateľov v 18tich krajinách po celom svete od malých remeselných dielní až po veľké výrobné závody s množstvom
predajní. Pre veľké spoločnosti s viacerými užívateľmi je k dispozícií sieťová licencia CORPUS net., ktorá
umožní naplno využívať ﬁremnú knižnicu nábytku a tvoriť cenové ponuky podľa vlastných predlôh.
CORPUS je nástroj na 3D design, rýchly a jednoduchý na používanie. Redukuje čas potrebný na
projektovanie zákazky z dní na hodiny. Toto Vám umožní venovať pozornosť detailom pri tvorbe
akéhokoľvek typu nábytku. 3D vizualizácia vierohodne reprodukuje namodelovaný projekt pre potreby
prezentácie priamo Vaším zákazníkom.

Verzie programu CORPUS
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Vizualizácia 2D/3D v reálnom čase
Tvorba knižnice s parametrickými elementami
Personalizovateľné meteríáli
Profesionálny render PovRAY LuxRENDER
Nárezové plány a zoznam dielcov
Personalizovatelná knižnica kovania
Výpočet nákladov
Export jednotlivých elementov
Elektronické údaje elementov (export zoznamu do nárezového centra)
Nárezové plány (PDF), optimalizácia a tlač štítkov
Atypické krivky a formy
Prepojenie cez BLUM
DYNAPLAN
Kontrola hrán
Štatistické údaje
Export kriviek do CNC-CAD/CAM
Netingové obrábanie
Export údajov do externých programov (CRM,CAPP,CASM)
MetaReport
Ročná podpora
Špeciálny matematický modul
Kodiﬁkovanie knižnice (proti zneužitiu)
Uvedené ceny sú bez DPH, vrátane inštalácie a úvodného školenia.

TRI D CORPUS

NA,-€

NA,-€

6.600,-€

Ing. Erik Komáromy
(+421) 903 690 480

WOOD-B s r. o., Nové Zámky, 940 02, Považská 30; tel.: 035/6 428 372

woodb.sk

komaromy@woodb.sk

www.boto.sk

... jednotné riešenie pre všetky Vaše CNC stroje!
RENDER
CAD

Nárezové
plány

Zoznami .xlsx

Dokumentácia
Štítky

CNC Programy
.XCS

.MPR

.CNC

.PGMX

.FMC

.XNC

.CIX

.DXF

.CID

.PGM

.NC
.XXL

.TLF

.CID

.ASCII

.TCN

TRI D CORPUS

a množstvo iného ...
Ing. Erik Komáromy
(+421) 903 690 480

WOOD-B s r. o., Nové Zámky, 940 02, Považská 30; tel.: 035/6 428 372

woodb.sk

komaromy@woodb.sk

www.boto.sk

