
Tehnologie avansată pentru 
camera de croit a pielii naturale
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În industria tăierii pielii naturale, se crede adesea că orice 
creștere în productivitate ține doar de performanțele 
mașinilor de croit. Gemini CAD Systems aduce o nouă 
abordare oferind Thagora, o soluție care combină un pachet 
software dedicat industriei tapițeriei din piele cu cea mai 
avansată mașină de scanare a pieilor și cu libertatea de a 
alege orice fel de mașină de croit de pe piață.

Ce este Thagora?
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Prezentarea produsului

Modele   

Analytics & 
LiveReports

Managementul
producției

Tăiere & 
Colectare

Scanare   

Încadrarea
automată

Controlul
calității

Integrare cu 
ERP-uri

• Pattern Designer • Compatibilitate cu 
fișierele CAD

• Verificarea 
automată a 
pieselor

• Comunicare 
bidirecțională cu 
ERP-urile existente

• Schimb de date 
complet

• Motor avansat de 
analiză

• Status live pentru 
mașini și KPI’s

• Rapoarte de 
producție

• Compatibilitate cu 
toate brandurile mari 
de mașini de croit

• Colectarea pieselor 
asistată de 
video-proiector

• Compatibilitate cu 
prese de tăiere

• Planificatorul 
producției

• Managementul 
pieilor și a 
depozitului

• Ranking-ul 
(clasificarea) 
pieilor

• Pre-alocarea 
pieilor

• Mașină de scanat 
cu conveior și teh- 
nologie infraroșu

• Masă statică cu 
cameră foto

• Încadrarea 
multi-piei

• Tehnologie 
scalabilă multi- 
core, multi-server

• Managementul 
controlului calității 
pieselor

• Managementul 
retăierilor

Thagora este un pachet software/hardware modular și scalabil conceput să fie configurat pentru orice volum de 
producție: de la atelierele mici, unde sunt tăiate doar câteva piei pe zi, până la fabrici mari, cu mii de piei tăiate în 
fiecarezi. Thagora este potrivit pentru diverse tipuri de producție: producție cu un înalt grad de customizare sau de serie. 
Această flexibilitate este dată de abilitatea de a gestiona orice tip de proces de producție, de la tradiționalul In-Line până 
la Off-Line Basic sau Off-Line Avansat.

Film de prezentare 
a soluției Thagora 



Beneficii

Pielea este o 
materie primă 
scumpă și fiecare 
metru pătrat 
trebuie folosit 
eficient.

Optimizarea 
consumului 
de piele

Oamenii tăi sunt 
esențiali în 
privința calității și 
a productivității 
din camera de 
tăiere a pielii.

Creșterea 
eficienței 
operatorilor

Mașinile de croit 
și de scanat sunt 
importante 
pentru camera de 
croit a pielii și 
creșterea 
randamentului 
este esențială.

Optimizarea 
utilizării 
mașinilor

Thagora răspunde marilor provocări 
din industria tapițeriei din piele

Industria tapițeriei din piele se confruntă cu provocări 
importante. Materia primă are un cost tot mai ridicat 
iar producția se bazează foarte mult pe munca 
oamenilor. Calificarea operatorilor ia destul de mult 
timp, salariile lor sunt tot mai mari și aceștia sunt 
tentați să plece spre alte oportunități de muncă. În 
plus, eficiența tăierii de piele naturală e adesea 
scăzută în fabricile care n-au fost încă modernizate.
Gemini CAD Systems înțelege aceste provocări și oferă 
cea mai performantă soluție de automatizare a 
camerei de croit. Denumită Thagora, această soluție 
aduce beneficii majore în privința economiei de piele, 
a optimizării muncii operatorilor și a mașinilor de croit.



• Încadrare Multi-piei (pe mai multe piei în același timp)
Fluxul de producție de tip Off-Line permite încadrarea 
simultană a tuturor pieilor. Acesta este un factor-cheie 
pentru mărirea eficienței încadrării și scăderea resturilor 
reutilizabile (RUW’s)

• Tehnologie Multi-server
Încadrarea pe mai multe piei necesită o putere de calcul 
foarte mare. Aceasta este susținută prin folosirea mai 
multor calculatoare în paralel

•  Strategii adaptabile
Algoritmul de încadrare se adaptează la caracteristicile 
tuturor pieilor și modelelor. Astfel, se obțin rezultate bune 
și stabile, indiferent de diversitatea producției.

Încadrare automată

• Acuratețea mașinii de scanat Thagora
Un nivel ridicat de acuratețe a scanării este un factor critic 
pentru folosirea eficientă a suprafeței pieilor fără 
compromisuri în privința calității 

• Controlul activității operatorului care face scanarea
Modulul de analiză permite analiza statistică a 
performanței la scanare a fiecărui operator

Folosirea mai bună a suprafaței pieilor 
prin creșterea preciziei scanării

• Pre-alocarea pieilor
Ranking-ul (clasificarea) automat al pielor disponibile din 
procesul Off-Line permite o alocare echilibrată a fiecărui 
job de încadrare. În acest fel, tot lotul de piei este folosit 
eficient

• Planificarea automată a producției
Modulul de planificarea automată optimizează felul în care 
sunt combinate produsele în joburile de încadrare. Acesta 
este un factor important în scăderea per ansamblu a 
consumului de piele

Optimizarea globală a producției

•  Analiza procesului
Trasabilitatea completă a tuturor etapelor din proces, 
împreună cu instrumente de analiză, oferă identificarea 
rapidă a fiecărui factor care generează un număr mărit de 
retăieri.

•  Caracteristici ale încadrării
Plasarea automată a pieselor cât mai departe de marginea 
pieilor fără a micșora eficiența încadrării are un impact 
major în reducerea numărului de retăieri.

Reducerea numărului de retăieri

•  Controlul cantității
Mașina de scanat Thagora face o măsurare precisă a 
suprafeței pieilor, permițând verificarea cantității de piele 
livrată de furnizori

•  Controlul calității
Ranking-ul (clasificarea) automat al pieilor în timpul 
scanării oferă un instrument excelent pentru controlul 
pieilor din perspectiva eficienței la încadrare

Controlul furnizorilor de piele

Economia de piele este adesea privită ca o problemă ce ține doar de eficiența încadrării. Deși Thagora oferă un algoritm 
de încadrare foarte performant, folosește și alte oportunități de optimizare în fiecare zonă din camera de croit 
neexploatate până acum.

Optimizarea consumului 
de piele
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•  Scanare
Operarea mașinii de scanat piele Thagora LS 3000 AR este 
extrem de simplă, permițând operatorului să se 
concentreze pe identificarea zonelor de calitate. În acest 
fel, se obține o viteză sporită a scanării, fără a afecta 
calitatea.

•  Tăiere
Thagora se poate adapta la diferite configurații de mașini 
de croit, fiecare pas al procesului de tăiere fiind optimizat 
prin folosirea realității augmentate pentru plasarea pieilor 
și colectarea pieselor tăiate.

Automatizarea mașinilor

•  Analiza procesului de producție
Înregistrarea completă a datelor din toate etapele 
procesului de producție, împreună cu modulul de analiză, 
aduc beneficii importante pentru optimizarea globală a 
camerei de croit.

Trasabilitatea completă 
a procesului de producție

Oamenii tăi sunt importanți în procesul de producție. Folosirea cât mai bună a priceperii lor și verificarea muncii pe care 
o fac este foarte utilă. Creșterea eficienței operatorilor fără nevoia de a-i supra-califica reprezintă un avantaj economic 
semnificativ.

Creșterea eficienței 
operatorilor 

•  Procesul Off-Line
În procesul de tip Off-Line, etapele de scanare, încadrare și 
croit sunt separate. Așadar, mașinile de croit sunt folosite 
doar pentru ceea ce trebuie să facă: să taie piele. Astfel, 
productivitatea mașinilor este maximizată.

• Automatizarea mașinilor
Fiecare etapă a proceselor de scanare și tăiere sunt 
automatizate pentru a exploata la maximum capacitatea 
mașinilor și de a diminua efortul operatorilor.

Randament crescut al mașinilor

Mașinile tale sunt importante pentru producție, deci este crucial să le folosești capacitatea la maximum. Prin gestionarea 
proceselor de producție de tip Off-Line, Thagora maximizează capacitatea mașinilor, oferind o creștere semnificativă a 
producției.

Optimizarea utilizării 
mașinilor
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Testimonialele clienților

Natuzzi, Italia
“Natuzzi este cel mai cunoscut brand din lume din domeniul mobilei și dorim să ne 
menținem statusul de companie care dictează tendințe. Deținem una dintre cele 
mai mari fabrici de procesare a pielii din Europa și, în consecință, optimizarea 
producției este foarte importantă pentru noi. Ne-am bucurat de o colaborare 
apropiată cu experții de la Gemini CAD Systems, care au căutat să înțeleagă 
nevoile noastre specifice și au reușit să identifice zone multiple din camera de croit 
care puteau fi îmbunătățite. 
Acum avem optimizări semnificative în privința consumului de piele, a 
productivității mașinilor de croit și a utilizării operatorilor.  Sunt elemente esențiale 
pentru profitabilitatea companiei, în condițiile în care avem un volum de producție 
foarte mare.”

Filippo Petrera
Chief Manufacturing, Product and Process Innovation Officer

Rolf Benz AG & Co. KG, Germania
“La Rolf Benz, credem că clienții noștri merită cele mai bune produse din lume. 
Toată tapițeria din piele este Made in Germany, așa că este crucial ca fabrica 
noastră din Nagold să fie foarte bine organizată. De aceea am colaborat cu experții 
de la Gemini CAD Systems pentru a dezvolta un proces Off-Line pentru camera de 
croit a pielii. Aceștia au reușit să înțeleagă nevoile noastre specifice, oferind soluții 
excelente de optimizare a producției. Suntem extrem de mulțumiți de faptul că am 
obținut beneficii considerabile prin economia de piele, un randament mai mare 
pentru mașinile de croit, eficiență sporită a operatorilor, trasabilitatea erorilor și 
controlul calității pieilor primite de la furnizori”.

Helge Gemsjäger
Industrial Engineering and Quality Management

70% creștere a productivității
4% creștere a eficienței încadrării
90% scădere a tuturor retăierilor

Rezultate: 

ROM AG, Belgia
“Cel mai important lucru adus de Thagora este faptul că am implementat un sistem 
de tip Off-Line, mult mai performant decât sistemul pe care îl aveam înainte. În felul 
acesta, am reușit să rezolvăm câteva provocări majore. Scăderea consumului de 
piele este esențial pentru ROM AG și de aceea aveam nevoie de o soluție care să 
ne aducă economie de materie primă dar, în același timp, să gestioneze creșterea 
continuă a complexității de design a modelelor. 
Avem acum posibilitatea să folosim încadrarea automată, pe mai multe piei, care 
ne aduce un plus de 4% în eficiență. De asemenea, am redus și resturile 
reutilizabile. În plus, am obținut ceva ce părea imposibil; să mărim randamentul 
mașinilor de croit și eficiența operatorilor, astfel încât să avem o creștere 
semnificativă a producției cu același număr de mașini și operatori. Per ansamblu, 
este o transformare extraordinară pentru fabrica noastră, care ne dă posibilitatea să 
dezvoltăm afacerea pentru anii care vin”.

Lorin Arz
Plant General Manager

• 4% creștere a eficienței consumului de piele prin încadrare automată
• Creștere semnificativă a producției prin același număr de mașini 
 de croit și de operatori

Rezultate: 



• Tehnologie cu 
infraroșu pentru 
marcarea zonelor de 
calitate

• Ergonomie bazată pe 
realitate augmentată

• Lumini de inspecție cu 
intensitate și culoare 
reglabile

• Conveioare pentru 
scanare și descărcare 
de piei pentru 
productivitate mărită

Mașina de Scanat 
Piele Thagora

• Încadrare Multi-piei
• Strategii adaptabile
• Încadrare Multi-core, 

Multi-server
• Algoritm propriu de 

încadrare

Încadrare a
utomată

• Colaborare cu date 
multi-dimensionale

• Trasabilitatea completă 
a procesului

• Platformă Azure Cloud
• Indicatori de 

performanță live și 
rapoarte cu statusul 
mașinilor

Analytics &
LiveReports

• Controlul furnizorului
• Ranking (clasificarea) 

de producție și 
pre-alocare echilibrată 
a pieilor la fiecare job 
de încadrare

Rankink-ul pieilor 
& Pre-alocare

Puncte cheie



• Off-Line Avansat 
• Off-Line Basic
• In-Line

Procese 
de producție

• Ai deja o mașină de 
coit

• Vrei să cumperi o 
mașină nouă de croit

• Tai manual
• Folosești prese de 

tăiere

Upgrade pentru 
camera de croit

• Perioadă scurtă de 
recuperare a investiției

• Cost redus de 
exploatare

Beneficii 
financiare

• Punct de contact unic 
pentru service

• Consultanță gratuită
• Suport tehnic 

Service 
de încredere
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•  Înaltă precizie pentru marcarea zonelor de calitate prin 
folosirea tehnologiei cu infraroșu

•  Ergonomia și automatizarea procesului de inspecție a 
pielii bazată pe realitatea augmentată

•  Creat pentru producția de masă cu un conveior 
secundar pentru descărcarea automată a pieilor

•  Luminile LED de inspecție cu lentile lenticulare fără 
strălucire sunt reglabile ca intensitate și culoare, 
asigurând cele mai bune condiții pentru inspecția 
pieilor, indiferent de culoare și structură

•  Modul software integrat pentru ranking-ul (clasificarea) 
automat și rapid al pieilor

•  Sistem de întindere integrat care permite identificare 
tăieturilor fine de pe piei

Avantaje-cheie ale 
mașinii de scanat Thagora

Lățimea scanării: 3000 mm 
Lungimea scanării: nelimitată
Arie activă pentru marcarea defectelor: 3000 × 900 mm 
Intensitatea lumii proiectoarelor: 3 × 3000 lumens 
Intensitatea luminii de inspecție: 800-5500 lumeni, ajustabilă 
Temperatura luminii de inspecție: 2800–6500 Kelvin, 
ajustabilă
Tehnologia luminilor de inspecție: LED, lumini lenticulare, fără 
strălucire 
Nivele de calitate: până la 7 nivele 
Doar operare frontală: Da
Acuratețea scanării conturului: < 1 mm 
Acuratețea marcării zonelor de calitate: < 2 mm 
Rezoluția proiecției: 1000 pixeli/m 
Alimentare electrică: 110-220V, 50-60Hz 
Sistem de întindere a pieilor: Opțional

Technical specifications

Procesul de inspecție a pielii este foarte important pentru a obține o eficiență a consumului de piele, menținând în același 
timp o înaltă calitate a produselor. Gemini CAD Systems a dezvoltat Mașina de Scanat Piele Thagora, care aduce noi 
standarde pentru precizie, rapiditate și ergonomie.

Sistem de confirmare vocală

Video-proiectoare de mare luminozitate 

Sistem cu lumini de inspecție

Camere de scanare HD

Cititor de coduri de bare

Marker cu infrarosu

Camere infraroșii

Sistem de lumini de scanare

Monitor frontal

Sistem de întindere a pieilor

Conveior principal

Element pentru încărcarea pieilor fără cute

Conveior pentru revenirea pieilor

Mașina de Scanat Piele 
Thagora

Mașina de Scanat Piele Thagora
Film demo
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•   Încadrare Multi-Core, Multi-Procesor, Multi-Server
Imensele nevoi de calcul ale încadrării Multi-piei sunt pot fi 
susținute prin efectuarea aceluiași job de încadrare pe mai 
multe PC-uri în paralel, ducând astfel la o eficiență mai 
mare. Această tehnologie aduce aceleași beneficii și 
pentru procesul de producție de tip In-Line.

Încadrare automată 

În vreme ce alte soluții de încadrare se bazează pe 
algoritmi cumpărați de la terți, Gemini CAD Systems a 
dezvoltat un algoritm de încadrare propriu, special gândit 
pentru industria de tăiere a pielii naturale. Acest lucru 
permite o dezvoltare continuă a tehnologiei, prin 
îmbunătățiri constante. Aceasta este istoria cercetării și 
dezvoltării algoritmului de încadrare al Gemini CAD 
Systems:

2009
Gemini CAD Systems lansează în premieră calculul paralel 
pentru încadrare și devine un lider în tehnologia de 
încadrare pentru domeniul textile

2012
Gemini CAD Systems dezvoltă și implementează o soluție 
de vârf: încadrarea Multi-Server, lansând și primul server 
specializat pentru încadrarea de piele: Thagora LX1.
Caracteristici:

•  Analizează modelele și pieile și calculează cele mai 
bune strategii

•  Distribuie efortul de calcul pe mai multe stații de 
încadrare

•  Generează și calculează cea mai bună soluție 
pentru tot jobul de încadrare

2016
Cu o vastă experiență în dezvoltarea algoritmilor de 
încadrare și în înțelegerea potențialului oferit de încadrarea 
Multi-piei, Gemini CAD Systems a lansat serverul LX2, dedicat 
industriei de mobilă și industriei auto.
Strategiile adaptive și maturitatea tehnologiei Multi-piei sunt 
factori-cheie pentru optimizarea consumului de piele.

Algoritm de încadrare propriu

Unul dintre punctele-cheie cu un impact major în economia de piele este eficiența încadrării. Încadrarea este o problemă 
de calcul foarte dificilă, în mod special pentru piele, datorită unui volum imens de date procesate. O mare provocare 
pentru eficiența încadrării este scăderea resturilor reutilizabile, în mod special pentru gestionarea produselor cu piese 
mari. 

Pentru a răspunde acestor provocări, Gemini CAD Systems a dezvoltat un proces de producție de tip Off-Line și alte 
tehnologii avansate.

Încadrare automată

•  Încadrare Multi-piei
Procesul de producție Off-Line permite încadrarea pe mai 
mult de o singură piele – un factor-cheie pentru o eficiență 
înaltă a încadrării și resturi reutilizabile mai puține.

•  Încadrare 24/7
Separarea dintre încadrare și tăiere permite un timp mai 
îndelungat pentru procesul de încadrare. Acesta 
reprezintă un factor-cheie pentru încadrarea Multi-piei și, 
prin urmare, pentru obținerea unei eficiență mai mari.

•  Strategii adaptabile
Algoritmul de încadrare se adaptează automat la 
caracteristicile tuturor pieilor și modelelor, obținând o 
calitate înaltă și rezultate stabile indiferent de diversitatea 
producției.

Procesul de producție Off-Line 
deschide noi posibilități



Analytics & LiveReports

“Ce tip de piele ar trebui să cumpăr?”, „Cum pot să 
îmbunătățesc productivitatea operatorilor?”, “De ce a 
crescut consumul de piele?” – acestea sunt întrebări pe 
care și le pune orice manager preocupat de eficiența 
producției.

Adesea, este imposibil de găsit un răspuns precis la aceste 
întrebări. Inconsistența în calitatea materiei prime trimisă 
de furnizorii de piele și schimbările rapide de design al 
produselor fac ca acuratețea rapoartelor să scadă în câteva 
săptămâni. Astfel, răspunsul la aceste întrebări poate fi 
obținut doar printr-o soluție avansată de analiză de date. 

În 2017, Thagora a lansat modulul Analytics, bazat pe 
analiza de date provenite din întregul proces de producție 
și un motor avansat de analiză statistică. Modulul Analytics 
oferă o deplină trasabilitate a procesului și reprezintă un 
instrument decizional foarte important pentru echipa de 
management.

Implementarea în Cloud, împreună cu un înalt nivel de 
analiză statistică reușesc să confirme încă o data că 
Thagora răspunde provocărilor Industry 4.0.

Tehnologie:
• Azure Cloud sau bază de date locală
• Rapoarte online disponibile pentru toți membrii echipei

Analytics

Cum ar fi să poți gestiona statusul celor mai importanți 
indicatori ai producției de pe telefonul sau tableta ta? Cum 
ar fi dacă ai putea primi notificări oriunde, oricând? 

Caracteristici:
• KPIs zilnice, săptămânale
• Statusul mașinilor
• Disponibilitate pe orice dispozitiv
• Notificări customizabile

LiveReports

Gemini CAD Systems
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Analiză de date multi-dimensională
• Analiză de date care corelează informații legate de 

furnizor, piele, modele și eficiență
• Analiză de date care corelează informații legate de 

operatori și mașini
• Rapoarte privind activitatea operatorilor de la mașinile 

de scanat: rapiditate, greșeli, precizie
• Grafice despre retăieri și date corelate cu mașinile, 

operatorii și tipurile de piele
• Și multe altele



Evaluări comparative 
ale distribuției de arie per rank

Distribuția rank-ului și evoluția ariei

Ranking-ul (clasificarea) 
pieilor & Pre-alocare

Fiecare piele este unică în privința conturului, a zonelor de calitate și a distribuției lor. Aceste diferențe au impact major în 
privința consumului de piele și ridică următoarele probleme:
 • Cum pot verifica furnizorii de piele? 
 • Cum pot să-mi organizez producția pentru a mări eficiența per ansamblu? 
 • Ce tip de piele ar trebui să cumpăr?

Controlul furnizorilor de piele în privința cantității și a 
“calității încadrării” poate fi o sursă importantă pentru 
economia de piele. Modulul Thagora pentru ranking-ul 
furnizorului realizează un ranking automat rapid pentru 
fiecare piele, folosind aceleași criterii ca și furnizorii. Un 
raport detaliat de distribuție este generat pentru fiecare lot 
de piele. Acesta conține grafice comparative între 
evaluarea furnizorului și evaluarea automată, făcută de 
Thagora. Aceste informații, împreună cu rapoarte detaliate 
pentru fiecare piele reprezintă un instrument util pentru 
controlul furnizorilor.
Caracteristici:
 •  Profiluri multiple de ranking pentru furnizori diferiți
 •  Criterii de ranking customizabile
 •  Rapoarte comparative pentru distribuția de rank
 •  Disponibil pentru toate tipurile de procese de producție

Ranking-ul (clasificarea) furnizorilor

Un factor-cheie în economia de piele este reprezentat de o 
înaltă eficiență a fiecărui job de încadrare. Cu toate 
acestea, scopul principal este să fie mărită eficiența 
încadrării pentru tot lotul de piei. Un factor important 
pentru a atinge acest lucru este o distribuție balansată a 
pieilor pe fiecare job de încadrare.
Modulul de ranking Thagora clasifică pieile din 
perspectiva probabilității de încadrare folosind criterii 
customizabile, adaptate caracteristicilor producției. 
Modulul de Pre-alocare automată calculează aria necesară de 
rank pentru fiecare job de încadrare. Prin urmare, operatorii 
pot să aleagă cantitatea optimă de piei din fiecare rank. 
Rezultatul este o creștere a eficienței încadrării la nivelul 
întregului lot. De asemenea, riscul de a rămâne cu piei 
neutilizabile la sfârșitul lotului este mult diminuat.
Algoritmul care calculează echilibrarea corectă a pieilor pe 
fiecare job de încadrare ia în considerare 3 informații-cheie:
 •  Actuala distribuție de rank în lot 
 •  Actuala dificultate a jobului de încadrare
 •  Prognoza de producție

Graficul ilustrează evoluția ariei per rank a pieilor în timpul producției. Proporția dintre ariile 
pieilor per rank rămâne constantă după fiecare job de nesting. Acest lucru conduce la o mai 
mare eficiență globală și o cantitate minimă de piei refolosibile la terminarea lotului. 

Ranking (clasificare) de producție 
& Pre-alocare

Evaluarea furnizorului

A - Piei de Rank A (“calitate înaltă a încadrării”)
B - Piei de Rank B (“calitate medie a încadrării”)
C - Piei de Rank C (“calitate scăzută a încadrării”)

Legendă

Evaluarea Thagora 
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Fluxuri de producție
De mulți ani, procesul de producție de tip In-Line a fost standardul camerei de croire a pielii. Cu toate operațiunile- 
scanare, încadrare automată ori manuală și tăiere- fiind făcute în același timp, pe mașina de croit, singurul avantaj al 
acestui proces este simplitatea. Deși acest tip de proces este încă util pentru producția de pantofi sau în atelierele cu 
producție redusă, are dezavantaje severe în alte situații.
În 2010, Gemini CAD Systems a lansat procesul Off-Line Basic, conceput pentru a îndeplini cerințele industriilor de 
mobilă și auto. In 2013, după alte dezvoltări făcute printr-o cooperare strânsă cu clienții noștri, am lansat procesul 
Off-Line Advanced, special adaptat pentru nevoile industriei de tapițerie de piele din mobilă.
De asemenea, cunoștințele acumulate în acest proces au fost folosite pentru a îmbunătăți procesul In-Line gestionat de 
Thagora.

Toate etapele din procesul de croire 
al pielii - scanare, încadrare manuală 
sau automată, urmată de tăiere și 
colectare - sunt efectuate în același 
timp, pe mașina de croit. Sunt 
disponibile diferite arhitecturi, 
începând cu o mașină de croit cu 
masă statică, până la o mașină cu 
conveior și 3 zone.

In-Line

Scanarea, încadrarea, tăierea și 
colectarea sunt efectuate separat, pe 
diferite stații de lucru. Pieile necesare 
pentru un job de tăiere sunt selectate 
manual și scanate. După ce ultima 
piele este scanată, serverul de 
încadrare începe încadrarea 
Multi-piei, automată. Când jobul de 
încadrare este aprobat, pieile sunt 
procesate pe mașina de croire.

*vezi mai multe pe pagina 16

Off-Line Basic

Scanarea, încadrarea, tăierea și 
colectarea sunt efectuate separat, pe 
diferite stații de lucru. Pieile dintr-un 
lot sunt scanate, clasificate automat și 
sortate pe baza potențialului 
eficienței lor de încadrare. Când 
ultimul job de încadrare este creat, 
pieile sunt alocate în mod echilibrat 
pentru a mări eficiența per total a 
lotului. După ce ultima piele este 
aleasă (picked), serverul de încadrare 
începe încadrare Multi-piei, automată. 
Când jobul de încadrare este aprobat, 
pieile sunt procesate pe mașina de 
croit.

*vezi mai multe pe pagina 17

Off-Line Advanced

Principalele diferențe între posibile tipuri de procese de producție

 

 

 

 

 

 

 

 

Mașina de Scanat Piele Thagora cu tehnologie infraroșu

Eficiență crescută pe întregul lot 
prin folosirea Pre-alocării

Eficiență crescută a încadrării prin:
 •  Încadrare Multi-piei
 •  Încadrare 24/7
 •  Strategii de încadrare adaptive 

Productivitate mărită a mașinii de croit

Verificarea rapidă a furnizorului de piele

Logistică simplă a pieilor

Etichetarea pieilor și repoziționarea nu este solicitată

Creșterea timpului de funcționare a sistemului 
datorită independenței proceselor de scanare și încadrare

In-LineAvantaje  Off-Line
Basic

Off-Line
Advanced
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Fiecare tip de proces de producție are avantaje și dezavantaje. Alegerea celui mai potrivit proces este strâns legată de 
caracteristicile producției, după cum urmează:

Caracteristicile industriei

Industrie Dimensiunea pieselor

Mică Similară Scăzută SerieMare Diferită Mare Personalizată

Diversitatea pieilor Rapiditatea tăierii Tipul de producție

Mobilă

Auto

Genți

Pantofi

Impactul pe industrii

Mică Mare Mică MareMică MareMică Mare

Industrie Încadrare
Off-Line

Pre-alocare
a pieilor

Productivitate
Off-Line

Logistică
simplă

Mobilă

Auto

Genți

Pantofi

Proces de producție recomandat pe industrie

Industrie In-Line Off-Line Basic Off-Line  Avansat

Mobilă

Auto

Genți

Pantofi
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Procesul Off-Line Basic
Scanarea, încadrarea, tăierea și colectarea sunt efectuate separat, pe diferite stații de lucru. Pieile necesare pentru un job 
de tăiere sunt selectate manual și scanate. După ce ultima piele este scanată, serverul de încadrare începe încadrarea 
Multi-piei, automată. Când jobul de încadrare este aprobat, pieile sunt procesate pe mașina de croit.

Modelele sunt importate în baza de date Thagora. În timpul procedurii de 
import, modelele sunt verificate automat pentru a elimina erorile 
geometrice și de consistență înainte de a intra în producție. Conversia din 
diferite sisteme CAD și formate DXF este disponibilă.

Pielea este primită și păstrată în depozit. Toate informațiile legate de loturile 
primite sunt stocate în baza de date Thagora.

Comenzile clienților sunt introduse în sistem. Modulul de planificare 
automată optimizează producția, organizând comenzile clienților în 
comenzi de producție. Joburile de producție sunt create și aria totală 
necesară pentru fiecare job este calculată.

Serverul de încadrare începe încadrarea Multi-piei automată pentru toate 
pieile din job. După ce încadrarea este finalizată, rezultatele trebuie să fie 
aprobate automat sau manual.

Numărul necesar de iei pentru un job sunt alese din depozit și procesul de 
scanare începe. Pieile scanate pentru un job sunt puse pe un cal separat, 
care este trimis în zona de tăiere.

Joburile aprobate sunt gata pentru tăiere. Pieile sunt procesate una câte 
una: așezarea pielii, tăiere și colectarea pieselor. Procesele de așezare și 
colectare sunt asistate de sisteme cu video-proiectoare pentru a obține o 
productivitate mărită. Piesele tăiate sunt colectate în cutii diferite în baza 
unor criterii logistice.
Resturile reutilizabile (Reusable Waste - RUW’s) sunt tăiate automat, 
etichetate și trimise înapoi în depozit. Diferite arhitecturi de mașini de tăiat 
sunt posibile, începând cu o mașină statică, cu o zonă, până la o mașină cu 
conveior și 3 zone.

Controlul calității este efectuat pe o stație de lucru separată. Piesele care 
trebuie retăiate sunt declarate în sistem pentru reprocesare și o deplină 
trasabilitate a întregului proces.

Modele1

Alegerea și scanarea pieilor4

Încadrare5

Tăiere și colectare6

Controlul calității7

Comenzi3

Primirea de piele2

Piei gata de tăiere

Piei scanate depozitate per job

Piei nescanate depozitate per lot

Depozit de piele

4

Alegere și scanare

Piei scanate 
depozitate 
per job

6

Tăiere & Colectare 

Zona A
Așezare/Tăiere/Colectare Zone B

Așezare/Tăiere/Colectare

5

Încadrare Off-Line Multi-piei 

Pielea 1 Pielea 2 Pielea N

7

Controlul calității

1 2 3 4

ModeleComenzi 
2

Primirea
pielii

LotLot Comenzile
clienților

Comenzile
clienților

3

CCCC

Job de încadrareJob de încadrare

Piese
tăiate
Piese
tăiate

Piese 
gata de coasere

Piese 
gata de coasere

Job de alegere
și scanare

Job de alegere
și scanare

Job de 
tăiere

Job de 
tăiere

1

JobJob JobJob JobJob
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Procesul Off-Line Avansat
Scanarea, încadrarea, tăierea și colectarea sunt efectuate separat, pe diferite stații de lucru. Pieile dintr-un lot sunt scanate, 
clasificate automat (ranked) și sortate pe baza potențialului eficienței lor de încadrare. Când ultimul job de încadrare este creat, 
pieile sunt alocate în mod echilibrat pentru a mări eficiența per total a lotului. După ce ultima piele este aleasă (picked), 
serverul de încadrare începe încadrarea Multi-piei, automată. Când jobul de încadrare este aprobat, pieile sunt procesate pe 
mașina de croit.

Modelele sunt importate în baza de date Thagora. În timpul procedurii de 
import, modelele sunt verificate automat pentru a elimina erorile 
geometrice și de consistență înainte de a intra în producție. Conversia din 
diferite sisteme CAD și formate DXF este disponibilă.

Pielea este primită și păstrată în depozit. Toate informațiile legate de loturile 
primite sunt stocate în baza de date Thagora.

Comenzile de la clienți sunt introduse în sistem. Modulul de planificare 
automată optimizează producția organizând comenzile clienților în comenzi 
de producție (production orders). Joburile de producție sunt create și aria 
necesară de fiecare rank, pentru fiecare job, este calculată. Aria necesară 
per rank este calculată automat pentru a optimiza eficiența încadrării pentru 
tot lotul.

Joburile pentru ridicarea pieilor (the picking jobs) sunt primite pe un 
dispozitiv mobil. Fiecare job indică necesarul de piei în funcție de rank. 
Operatorul ia pieile, în mod succesiv, prin scanarea codurilor de bare, până 
când cantitatea necesară este atinsă. Pieile alese sunt depozitate pe un cal 
separat și trimise în zona de tăiere.

Pieile din loturi sunt scanate pe Mașina de Scanat Piele Thagora sau o masă de 
scanare. Fiecare piele este clasificată automată pe baza potențialului de 
eficiență la încadrare. Pieile sunt puse pe cai separați, pe baza rank-ului pe care 
îl au și a lotului din care fac parte. Pieile scanate sunt trimise înapoi în depozit.

Serverul de încadrare începe încadrarea Multi-piei automată pe toate pieile 
din job. După ce se termină încadrarea, rezultatele pot fi aprobate manual 
sau automat.

Joburile aprobate sunt gata pentru tăiere. Pieile sunt procesate una câte 
una - așezarea pieii, tăiere și colectare a pieselor. Așezarea și colectarea 
pieilor este asistată de un video-proiector pentru a obține o creștere de 
productivitate. Piesele tăiate sunt colectate în cutii diferite în funcție de 
criterii logistice. Resturile refolosibile sunt automat tăiate, etichetate și 
trimise înapoi în depozit. Există compatibilitate cu diferite arhitecturi de 
mașini, începând cu o mașină de croit statică, cu o singură zonă, până la o 
mașină cu două punți de tăiere, cu conveior și 3 zone.

Controlul calității se realizează la o masă separată. Piesele care trebuie să fie 
retăiate sunt declarate în sistem pentru reprocesare și o deplină 
trasabilitate a întregului proces.

Modele1

Comenzile4

Pre-alocarea pieilor5

Încadrare6

Tăiere și colectare7

Controlul calității8

Scanarea pielii & Ranking (clasificare)3

Primirea de piele2

Piei gata de tăiere
JobJob JobJob JobJob

Piei scanate depozitate per job

Depozit 
de piele

7

Tăiere & Colectare 

Zona A
Așezare/Tăiere/Colectare Zone B

Așezare/Tăiere/Colectare

6

Încadrare Off-Line Multi-piei 

Pielea 1 Pielea 2 Pielea N

8

Controlul calității

1 2 3

ModeleComenzi 
2

Primirea
pielii

LotLot

Comenzile
clienților

Comenzile
clienților

4

5

CCCC

Job de încadrareJob de încadrare

Piese
tăiate
Piese
tăiate

Piese 
gata de coasere

Piese 
gata de coasere

Cut
job
Cut
job

Job de ridicare
a pieilor

Job de ridicare
a pieilor

1

Piei nescanate 
depozitate per lot

Piei 
scanate 
depozitate 
per job & rank 

Pre-alocarea 
pieilor

3

Alegere și scanare

AA

BB

CC
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• Situația ta
Ai una sau mai multe mașini de croit care încă funcționează 
bine, însă consumul de piele este prea mare și nu ești 
mulțumit de productivitatea mașinilor și a operatorilor. În 
același timp, dacă vrei să ai o eficiență mai ridicată, cei mai 
mulți furnizori de tehnologie îți vor vinde un soft nou doar 
dacă accepți să cumperi și mașini de croit noi de la ei.

• Ce facem noi
Implementăm Thagora în fabrica ta, o soluție performantă 
și compatibilă cu orice model de mașină de croit pe care îl 
ai deja, dându-i o viață nouă, la o eficiență mult ridicată.

• Beneficii
Thagora aduce îmbunătățiri semnificative pentru întreaga 
cameră de croit în privința economiei de piele, a scăderii 
costului muncii și a creșterii randamentului mașinilor.

Ai deja o mașină de croit

• Situația ta
Vrei să cumperi o mașină nouă de croit. Ai analizat câteva 
opțiuni de pe piață, dar ai dubii despre soluțiile software și 
de scanare pe care ți le oferă.

• Ce facem noi
Îți oferim libertatea de a alege cea mai potrivită mașină de 
scanare pentru nevoile tale, Thagora fiind compatibilă cu 
orice model existent.

• Beneficii
Poți să ai cea mai bună mașină pentru nevoile tale 
specifice, împreună cu cea mai bună soluție software. În 
continuare, vei avea libertatea să alegi orice altă mașină. 
Deși soluția software este a noastră iar mașina de la alt 
furnizor, Gemini CAD Systems își asumă răspunderea 
pentru funcționarea platformei integrate, cu excepția 
defecțiunilor mecanice.

Vrei să cumperi o mașină nouă 
de croit

• Situația ta
În acest moment, procesul tău de producție este complet 
manual. 
Din fericire, costurile cu forța de muncă este în continuare 
rezonabil, dar este greu să găsești operatori calificați 
pentru operațiunile complexe, cum ar fi încadrarea 
manuală. Totodată, ești nemulțumit de risipa de piele.

• Ce facem noi
Implementăm o soluție eficientă de scanare cu masă 
statică și încadrare automată. Vei avea în continuare un 
proces manual de tăiere, dar cu asistența unui 
video-proiector.

• Beneficii
Economii la piele, productivitate sporită a tăierii, scăderea 
nevoii de forță de muncă calificată, completa trasabilitate a 
fluxului de producție și o investiție pe care ți-o poți 
permite cu ușurință.

Tai manual

• Situația ta
Folosești prese pentru tăierea pieselor, iar această 
tehnologie se potrivește cel mai bine tipului tău de 
producție. Cu toate acestea, nu ești mulțumit de eficiența 
încadrării și de imposibilitatea de a urmări și verifica 
procesul.

• Ce facem noi
Thagora scade consumul de piele și îți oferă un control 
total a procesului de producție. Prin folosirea unui 
video-proiector, presele sunt folosite cu o eficiență sporită.

• Beneficii
Continui să folosești o tehnologie de tăiere potrivită 
producției tale, mărești eficiența încadrării, scazi nevoia de 
muncă calificată pentru încadrarea manuală și poți urmări 
și verifica tot procesul de producție.

Folosești prese de tăiere
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Încă de la începutul colaborării noastre, facem gratuit o evaluare detaliată a procesului de producție existent în fabrica ta. 
Pe baza acestei evaluări, asigurăm implementarea unei soluții adaptate la nevoile tale specifice, fără a afecta procesul 
curent de producție. Acest parteneriat presupune:

Chiar dacă modulele software sunt livrate de Gemini CAD 
Systems iar mașina ta de croit provine de la alt furnizor, ne 
asumăm pe deplin responsabilitatea funcționării 
corespunzătoare a platformei integrate software-hardware, 
cu excepția avariilor mecanice ale mașinii de croit.

Încă din prima zi, facem o evaluare amănunțită a 
procesului de producție pe care îl ai în prezent și a 
specificațiilor dorite de tine. În consecință, implementăm o 
soluție adaptată nevoilor tale specifice, fără a afecta 
continuitatea producției din fabrică.

Asigurăm suport online pentru clienți 24/7, în 5 limbi.

Service de încredere

Maturitatea produsului și suportul de service asigurat de 
Gemini CAD Systems oferă o valoare competitivă a 
costului de exploatare.

Cost redus de exploatare

Economia de piele și creșterea în productivitate permit 
recuperarea investiției, în medie, în 9 luni.

Perioadă scurtă de recuperare 
a investiției

Toate avantajele tehnice ale Thagora oferă o profitabilitate semnificativă a investiției. Fiecare din aceste avantaje este 
verificabil și predictibil, lucru care permite comparația cu alte soluții de pe piață. Avantajele financiare provin din:

Beneficii financiare

Consultanță gratuită

Suport tehnic 

Punct de contact unic pentru service



www.geminicad.com

P :+40 232 237 546

NE GĂSIȚI PE:

E : sales@geminicad.com

CONTACT
Str. Tudor Vianu, 2A,
700500, Iași, România

ADRESĂ

Despre noi
Gemini CAD Systems este un furnizor de talie mondială de tehnologie pentru 
industriile care lucrează cu materiale flexibile moi, cum ar fi materialele textile, 
compozite sau piele. Activitatea noastră include cercetarea, dezvoltarea şi 
implementarea de produse software, hardware și soluții integrate în domeniile: 
textile, mobilă, auto, cu accent pe proiectarea asistată de calculator (CAD) și 
pe echipamentele asistate de calculator (CAM) utilizate în sala de croit.

Activitatea Gemini CAD Systems se bazează pe o experiență 
consistentă și complexă în industriile de interes și în multe domenii 
conexe, precum şi pe inovarea propriilor algoritmi software şi 
echipamente industriale, un rezultat remarcabil obținut în peste 
15 ani de activitate şi prin investiții continue în Cercetare - 
Dezvoltare.

Tehnologiile Gemini CAD Systems automatizează 
procesul de fabricaţie de la design la croire pentru 
mai mult de 16.000 de clienţi din peste 38 de ţări 
ale lumii, oferind produse de excepțională 
calitate, alături de servicii profesionale de 
consiliere, asistență şi suport tehnic, în toate 
stadiile de implementare.
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