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Informații și sfaturi utile 

Scopul nostru este îmbunătăţirea continuă a aplicaţiilor Gemini; de aceea, sugestiile venite din partea 
clienţilor noştri sunt foarte importante, fiind luate în considerare. Pentru aceasta, dorim să le mulţumim. În 
încercarea continuă de a îmbunătăţi aplicaţiile, în versiunile X9 ale pachetului Gemini au fost adăugate câteva 
funcţii noi şi făcute îmbunătăţiri menite să ajute utilizatorii şi mai mult. Vă sfătuim să citiţi cu atenţie noile 
modificări realizate, dat fiind că acestea vă pot înlesni rezolvarea diferitelor probleme întâlnite în producţie. 

Majoritatea noilor îmbunătăţiri sunt deja incluse în noile versiuni ale aplicaţiilor Gemini, fiind explicate în acest 
document. Documentul curent cuprinde ultimele modificări aduse aplicaţiilor, comparativ cu cele anterioare. 
Dacă utilizatorul are o versiune mai veche a pachetului Gemini, în momentul în care se descarcă versiunea 
nouă, trebuiesc parcurse şi informaţiile din buletin. 
 
Versiunea aplicaţiilor la care se referă acest document poate fi descărcată manual de pe site-ul 
www.geminicad.com, secţiunea Download. Folosind aplicaţia Gemini Shield, utilizatorul va putea să verifice 
dacă ultima versiune de pe site este suportată de licenţa avută. 

Avertizare! Se poate face update la software numai dacă sistemul este încă în perioada de garanţie sau dacă 
există un contract de service pentru pachetul Gemini. Pentru a verifica perioada de garanţie, vă rugăm să 
consultaţi Gemini Shield/Register. 
De asemenea, pentru a afla ce versiune de program este folosită, se poate verifica data afişată pe imaginea ce 
se deschide atunci când este pornită orice aplicaţie Gemini. 

Pentru alte probleme, întrebări sau sugestii ce le puteţi avea, contactaţi-ne la: 

tel./fax.: +40 232 237 546 
e-mail: sales@geminicad.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.geminicad.com/
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Noi facilităţi în Gemini 

Gemini Pattern Editor 
 
 
 

1.  Îmbunătăţirea importului de fişiere native *.exp  

Au fost aduse modificări importului de fişiere native *.exp din sistemul CAD Investronica. Îmbunătăţirile 
se referă, în principal, la corectitudinea importului colţurilor caracteristice sistemului Investronica.  

Pentru mai multe informaţii privind îmbunătăţirile aduse şi pentru a activa această funcţionalitate, vă rugăm să contactaţi 
departamentul tehnic. 

2. Rezervă de coasere dublă şi triplă 

Începând cu această versiune, a fost implementat un nou tip de rezervă de coasere, care va putea fi 
folosit în situaţia unei rezerve de tip dublu/triplu întors. 

Unde se află: 
Modul de lucru Industrializare 

Mod de funcţionare: 
- Se selectează segmentul pe care trebuie editată rezerva de coasere; 
- Se apasă butonul Editează rezervă de coasere; 
- Se completează valorile pentru rezerva simplă, rezerva dublă și rezerva triplă.  

În mod automat, pe punctele care definesc segmentul selectat, se vor aplica următoarele tipuri de colţuri:  
- Prev. Symmetry, pentru punctul anterior (primul punct al segmentului, în sens antiorar); 
- Next Symmetry, pentru punctul următor (primul punct al segmentului, în sens orar). 

La completarea valorii Rezervei duble, valoarea introdusă se va măsura de la paralela la contur dată de valoarea 
Rezervei simple către exterior; 
La completarea valorii Rezervei triple, valoarea introdusă se va măsura de la paralela la contur dată de valoarea 
Rezervei duble către exterior. 

Notă! Rezerva triplă nu permite valoare mai mare decât Rezerva dublă. Dacă Rezerva dublă este 0, atunci 
Rezerva triplă se va reseta pe valoare 0, indiferent de valoarea introdusă de operator. 

În momentul în care se aplică o rezervă dublă sau triplă, nu se mai pot edita colţurile din punctele care definesc 
segmentul. Pentru editare, vor trebui şterse valorile de fold. 

De asemenea, operatorul poate opta pentru adăugarea de picluri pe linia de răsfrângere a rezervei de coasere, 
prin bifarea opţiunii Adaugă picluri în colţuri, după definirea valorilor rezervei de coasere. 

Pentru a putea activa această funcţionalitate, vă rugăm să contactaţi departamentul tehnic. 
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3. Ajustare automată a colțurilor 

Ajustare automată a colțurilor este o funcţie de adaptare automată a înălţimii colţurilor Prev. 
Perpendicular şi Next Perpendicular între două piese diferite, astfel încât, la coaserea celor două piese, colţurile 
să se suprapună perfect. 

Unde se află: 
Modul de lucru Industrializare 

Mod de funcţionare: 
- Se selectează, pe piesa ce se doreşte a fi luată ca reper, acel colţ la care se doreşte potrivirea/ajustarea; 
- Se selectează, pe piesa-reper, segmentul pe care se va realiza coaserea; 
- Se selectează punctul de pe piesa-pereche pentru care se doreşte aducerea colţului la forma piesei-reper; 
- Se selectează, pe piesa-pereche, segmentul corespunzător coaserii. 

Pentru a putea activa această funcţionalitate, vă rugăm să contactaţi departamentul tehnic. 

Gemini Cut Plan 
 
 
 

 

1. Ordinea de tipărire a informaţiilor de pe marginea încadrării 

Începând cu această versiune, utilizatorul are posibilitatea de a alege ordinea de printare a 
informaţiilor de pe marginea încadrării. 

Unde se află: 
Setări/Setări plotter/Setări generale/Setări text lateral 

Mod de funcţionare: 
Se selectează informaţia şi apoi se plasează în poziţia dorită prin tragere cu mouse-ul, ţinând apăsat butonul 
stâng al mouse-ului. 

Notă! Această nouă funcţionalitate se aplică şi în Gemini Nest Expert. 

2. Import Gerber – Import etichete din fişiere ISO CUT Gerber 

Începând cu această versiune, se importă informaţiile din fişierele ISO CUT Gerber, realizându-se, 
astfel, asocierea între etichete şi piese. 

Unde se află: 
Model/Importă/Import fişier CUT/Avansat/Etichete CUT/Identifică informaţiile la finalul fişierului 

Mod de funcţionare: 
Pentru fişierele care provin din Gerber, în momentul importului, se bifează opţiunea Identifică informaţiile la 
finalul fişierului, iar apoi se modifică identificatorii în fereastra de Setări detecţie piesă, după cum urmează: 

D,1,... - după a 2-a virgulă urmează numele <piesei n> din fişier; 
D,3,… - după a 2-a virgulă urmează descrierea piesei pentru <piesa n> din fişier; 
D,4,… - după a 2-a virgulă urmează mărimea din care <piesa n> face parte; 
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D,6,…- după a 2-a virgulă urmează numele modelului din care <piesa n> face parte. 

Notă! Această nouă funcţionalitate se aplică atât în Gemini Cut Plan, cât şi în Gemini Pattern Editor şi Gemini 
Nest Expert. 

Gemini Nest Expert  
 
 

 

1. Import MTX – Order number şi Package number 

La importul de fişiere *.mtx generate cu fişiere native *.exp se pot aduce informaţii referitoare la Order 
number şi Package number. 

Scopul:  
Informaţiile importate se folosesc la colectarea corectă a pieselor după tăiere. 

Modul de funcţionare: 
În fişierul *.mtx, fiecare stil din fişierul *.exp va avea un [ORDER NUMBER] şi un [PACKAGE NUMBER] 
- Se citeşte fiecare stil din *.mtx; 
- Se importă, pe piese, informaţia ca <<Descriere piesă>>. 

2. Export etichete pe mai multe rânduri 

S-a implementat posibilitatea ca etichetele exportate în fişierele *.cut să se poată vizualiza/printa pe 
mai multe rânduri. Această opţiune este condiţionată de capacitatea soft-ului cutter-ului de a afişa etichetele 
pe mai multe rânduri.  

Unde se află: 
Setări încadrare/Setări cutter/Setări generale/Exportă etichete multiple distanţate la 

Mod de funcţionare: 
La introducerea valorii, operatorul trebuie să ţină cont de dimensiunile pieselor etichetate. 

3. Import PLA 

O dată cu această versiune, s-a implementat funcţionalitatea ce permite importul de fișiere *.pla. În 
urma importului, piesele își vor păstra poziția în care au fost plasate.  

Unde se află: 
Fișier/Import/Import Lectra/Încadrări (*.plx, *.pla) 

Mod de funcţionare: 
Din meniul Fișier, se selectează Import, Import Lectra, Încadrări (*.plx, *.pla). În fereastra care se deschide, se 
apasă butonul de căutare, se alege calea și se selectează fișierul ce urmează să fie importat.  

4. Export Standard DXF – Respectarea, la export, a structurii fişierelor DXF importate  

Începând cu această versiune, a fost implementată o nouă funcţionalitate, prin care elementele de tip 
arce/cercuri care se găsesc în structura unui fişier DXF importat în Gemini Nest Expert se preiau în fişierele DXF 
exportate.  
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Unde se află: 
Pe interfaţă a apărut o funcţie nouă, Export DXF, activă doar pentru markerele realizate prin import de fişier 
Standard DXF. 

Mod de funcţionare: 
Pentru aplicarea funcţiei este necesar să fie importate fişiere Standard DXF care conţin o singură piesă. Aceste 
fişiere se pot importa simultan sau consecutiv. Se face încadrarea automată cu limită de timp a pieselor. 
Apelarea funcţiei Exportă fişier Standard DXF va genera un fişier de tip Standard DXF, care va păstra intactă 
structura originală a fişierelor importate.  

Notă! Atât fişierele DXF importate, cât şi fişierul DXF exportat trebuiesc menţinute în aceeaşi locaţie în care 
erau atunci când s-a făcut încadrarea. Mutarea lor va determina invalidarea fişierului.  

5. Procesare fisiere de tip *.mtx cu model nativ Investronica 

Începând cu această versiune, a fost implementată posibilitatea de a procesa fişiere *.mtx în care 
modelul importat este de tip  *.exp, fişier nativ Investronica. 

Unde se află: 
Fişier/Import/Import Gemini/Import MTX 

6. Importul regulilor de potrivire la caroiaj din orderele create în Gerber  

Până la această versiune, regulile de potrivire la caroiaj declarate în Gerber se preluau în aplicaţia 
Gemini Nest Expert astfel: 

- La importul orderelor realizate în Gerber, dacă potrivirea a fost declarată în order; nu se importau 
regulile de potrivire dacă acestea erau declarate în modelul cu care a fost realizat orderul din Gerber.  

- La importul modelelor realizate în Gerber, dacă potrivirea a fost declarată în model. 
Începând cu această versiune, regulile se importă inclusiv din orderele create cu modele în care a fost 

declarată potrivirea. 

Unde se află: 
Fişier/Import/Import Gerber/Încadrări (*.zip) 
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 Erori rezolvate 

Gemini Nest Expert  
 

 
1. Distanța maximă de intercalare 

A fost corectat modul de funcţionare a opţiunii de intercalare a instanţelor în timpul optimizării 
automate cu limită de timp.  

Unde se află: 
Setări încadrare/Setări încadrare/Intercalare la optimizarea instanţă cu instanţă/Distanţa maximă de 
intercalare. 
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