
Oprogramowanie 
wspierające wyceny 
dla sektora 
mechanicznego



KLIENT

ZAPYTANIE OFERTOWE

ANALIZA TECHNICZNA

WYCENA

Wymagania materiałowe
Technologia z obliczonymi 
czasami obróbki
Dodatkowe koszty: wyposażanie, 
materiały eksploatacyjne
Inne: 
pakowanie, transport, itd.
Stanowiska zewnętrzne: 
podwykonawstwo

MODUŁ podstawowy

Warianty ilościowe
Koszty jednorazowe
Narzędzia negocjacyjne

Interfejsy do eksportu i importu
Integracja z ERP

CAPM/ERP



Innowacyjny interfejs graficzny 
łączy w sobie funkcjonalność i 
czytelność. 

Dokładne i szybkie obliczanie czasu 
pracy z możliwością integracji z 
ERP.

ZAPEWNIA

Szybkie i niezawodne kosztorysowanie

Szybką wycenę części z uwzględnieniem 
wszystkich czynników mających wpływ 
na dodatkowy koszt takimi jak: materiał, 
narzędzia, transport, podwykonawstwo 
itd. 

Uwzględnienie marży i rabatu

Wzrost zaakceptowanych zamówień po 
ofertowaniu

Wybór optymalnej metody obróbki
uwzględniającej koszty

Pomoc w zakresie jakości

PRZEZNACZONY DLA

KOSZTORYSANTÓW FIRM 
PODWYKONAWCZYCH
Uzyskanie właściwej ceny zgodnej z polityką 
handlową

DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
Otrzymanie dokładnej technologii  i kosztów 
obróbki

DZIAŁU ZAMÓWIEŃ
Określenie szczegółowej ceny części w celu 
zarządzania i obsługi podwykonawców

WARSZTATU
Obliczanie kosztów narzędzi i porównanie 
różnych strategii obróbki

DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Planowanie i ustalanie rzeczywistych 
czasów procedur kontroli



OPROGRAMOWANIE GOTOWE 
DO PRACY

ELASTYCZNE OPROGRAMOWANIE

jest przygotowany z parametrami 
skrawania, cyklami oraz bibliotekami

jest całkowicie konfigurowalny pod 
kątem firmy i sposobu pracy



System usprawniający wycenę, 
pozwalający na szybką
analizę techniczną
części z dużą
dokładnością

UŻYCIE PLIKU GRAFICZNEGO
Bezpośredni pomiar części na podstawie 
pliku w dowolnym formacie

CAD (step, iges), pdf, dxf i pliki obrazów
Rozpoznawanie kształtów
Śledzenie ścieżki narzędzia i powierzchni

PROWADZENIE ANALIZY TECHNICZNEJ
Dzięki Know-How, kosztorysant nadzoruje
wybór parametrów potrzebnych do kalkulacji 
oraz  sporządzenia wyceny.

Oszczędność czasu pracy
Może być używany przez kosztorysanta z 
niewielkim doświadczeniem w zakresie obróbki 
skrawaniem
Zarządzanie wszystkimi kosztami



Moduł PRO

Poprzez wykorzystanie
istniejących procesów i Know-How 
wspomaga tworzenie wyceny.

Pozwala na zbudowanie biblioteki szablonów i użycie ich przy analizie 
technicznej części

Procesy technologiczne

Cykle do obróbki części

Definicje parametrów i zmiennych na potrzeby tworzenia kosztorysu

Automatyczne przeliczanie na podstawie wprowadzonych danych



Moduł Swiss Turn

Ten moduł sprawia że, 
jest jedynym oprogramowaniem na rynku, 
uwzględniającym wszystkie dane pozwalające na 
porównanie obróbek wielokanałowych. Bierze 
również pod uwagę ukryte czasy występujące w 
maszynach wielowrzecionowych.



www.tsintergacje.com

WYCENA CZĘŚCI MECHANICZNYCH
KALKULACJA CZASÓW OBRÓBKI
MASZYNY WIELOWRZECIONOWE
OFERTA TECHNICZNA
PLAN PRODUKCYJNY I PROCES 
TECHNOLOGICZNY


