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Xenetech programvara

X

enetech Windowsstyrda programvara medföljer varje datoriserad gravyr och lasermaskin. Programvaran är
mycket enkel att använda men är samtidigt laddat med kraftfulla egenskaper.

A

nvänd alla stilar i WINDOWS och endast
genom att ange en fräsbredd skapa
fräsbanor i bokstäverna allt efter som du skriver
in dom.

E

ller vad sägs om enkelt göra dina egna stilar
direkt i programmet. Att kunna importera
och exportera till mer än 25 olika filformat ger dig
möjlighet att importera bilder från praktiskt taget
alla program på marknaden. Textfiler laddas
enkelt in och programmet gör automatiskt så
många skyltar som antal rader i textfilen. När ett
arbete eller en fil öppnas visas en miniatyrbild
på hur filen ser ut, allt detta innan filen öppnas.
Programvaran kan också styra både lasermaskiner och vinylutskärningsmaskiner.
Trots alla finesser som finns i programvaran är
produktionen av en skylt mycket enkel.

Några av funktionerna i programvaran är;
• 3D gravyr
• Graverar böjda eller plana ytor
• Ange Z-djup i programvaran
• Möjlighet att sätta på flera spindlar
• Maskin och spånsug stängs av automatiskt efter gravering
• Svensk programvara
• Grafiska utskrifter
• Fri uppgradering av programvaran
• Använd direkt alla stilar i Windows
• Importerar och exporterar till 25st olika filformat
• Obegränsad gratis telefonsupport
• Möjlighet till inbyggda ritverktyg, (rita egna logotyper)
• Inbyggd stilredigering för att mycket enkelt skapa egna stilar
• Möjlighet till scanning och vektorisering av bilder
• Avancerade text och bokstavskommandon
• Kan gravera i olika djup och hastigheter
genom att ange olika färger på linjer/bokstäver på skärmen.

• Enkelt att ”hoppa” mellan olika bokstäver,
linjer eller skyltar under gravering
• Snabb och avancerad programvara
• Variabel text hantering
• Inbyggd automatisk ytsensor
• Inbyggt prissättningsprogram
• Matris och kökörning
• +30 gravyrstilar, anpassade för gravyr
• +1000 stilar på CD
• Ytterligare gravyrstilar finns tillgängliga
• Fullständig ”utfräsning” av True-Type stilar
• Noggrann skärmgrafik
• Möjlighet till rättstavning
• Enkel funktion för ”Auto-layout”
• Klarar blindskrift
• Mycket lättlärd
• Ett stort antal funktioner finns för bla rundgravering,
mm

* Xenetech Graphic Workstation finns i olika versioner för Windows 3.11, 95, 98, NT & Windows 2000.
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