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Teknik Yayın 
(Coord3 TouchDMIS) 

COORD3 TouchDMIS 
“Akıllı, Basit, Sezgisel, Güçlü ve Verimli” 
 
ÖLÇMEK için DOKUNUN 

Yeni Nesil Ölçme Yazılımı TouchDMIS’in 
minimalist kullanıcı arayüzü uzman CMM 
kullanıcılarının yanı sıra aynı zamanda yeni 
kullanıcılar içinde maksimum verimliliği 
sağlayacak şekilde ergonomik olarak 
geliştirilmiştir. TouchDMIS sekiz büyük 
fonksiyon düğmesi aracılığıyla erişilen temel 
yazılım işlevselliği ile grafik alanını 
maksimize etmek için kayar araç çubukları 
içerir. TouchDMIS’de aşağı doğru açılan 
menüler, yığılı araç çubukları yoktur. Bütün 

fonksiyonlara sadece tek bir dokunuşla erişilebilir.  
 
TouchDMIS sadece birkaç saat içinde 
öğrenilebilir oluşu ve sorunsuz CAD 
entegrasyonu ile tam fonksiyonel bir 
CMM yazılımıdır. CMM verimliliği 
TouchDMIS ile hızlı bir şekilde 
ölçülebilir.  
Uluslararası standartlara göre üretilmiş, 
Dmis ve I++’ın her ikisine de uyumlu 
TouchDMIS CMM kullanıcılara, eski 
CMM yazılımlarından sorunsuz bir geçiş 
yolu sunmaktadır. 

 
• Ölçüm sihirbazı 
• Tek dokunuşla ölçüm 
• Dokunmatik grafik seçimi 
• Tek dokunuşla toleranslama 
• Dokunmatik CAD özelliği çıkartma 
• Özelliklerin grafiksel görüntülenmesi 
• Geniş görünüş penceresi ve kaydırma, döndürme özellikleri 
• Gelişmiş fonksiyonlar için dönen pencere 
• İnce duvar parçaları için yakın ölçüm 
• Otomatik parça programı oluşturma 
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Teknik Yayın 
(Coord3 TouchDMIS) 

 
TouchCAD 
 
CAD, CMM programlamaya 
geleneksel karmaşıklık ekledi. 
TouchDMIS’in opsiyonel modülü 
olan TouchCAD el hareketiyle 
kumanda edilen CAD modeli 
dokunmatik ekran manipülasyonu 
ile tanıştırır ve basitleştirir. CAD 
girişleri tek dokunuş ile CAD model 
üzerinden seçilir, vektörler 
döndürülebilir ve özellikler ilave bir 
dokunuş ile içten dış özelliklere 
dönüştürülebilir. Bu işlem oldukça 
hızlı ve basittir. 
 

RAPORLAMA için DOKUNUN 
Muayene verileri grafiksel rapor olarak sunulabilir. Standart şablonlar mevcut olduğu gibi 
kendi stilinizi de oluşturabilirsiniz. Ayrıca XML ve metin çıktısı Excel ve SPC gibi 3. parti 
paketlemesinde sorunsuz 
raporlama için kullanılabilir.  
Ayrıca muayene verileri gerekli 
görüntüleri içeren geleneksel bir 
tablolanmış rapor içinde 
sunulabilir. 
Tüm raporlara parmak komutu 
kullanılarak ya da View Port 
Cluster seçilerek erişilebilir. 
Raporlar, DMIS parça programını 
içeren gerçek zamanlı 
güncelleme ile özelliklerin 
nominalleri, toleransları ve 
benzeri kullanıcı 
modifikasyonlarına izin verir. 
Muayene altındaki parçanın grafiksel gösterimi ekranda görüntülenebilir; direkt olarak 
boyutlara dokunularak grafikten ayıklanabilir ve CAD yazılımındaki boyutlandırma ile benzer 
olan blueprint formatında görüntülenebilir. 


