
GELİŞMİŞ MASTERCAM'E EN İYİ ERİŞİM 

Verimliliğinizi en üst seviyeye çıkarmak için ekonomiksel bir çözüm.
Mastercam Bakımı size faydalı özellikler ile sağlar ve CAD/CAM yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için fayda sağlar. 
Bakım müşterileri her zaman mevcut son teknoloji erişimine sahiptir ve ilk önce Mastercam müşterileri Mastercam'dan son 
yazılım ve güncellemeleri alır.

Bu erişim maliyet tasarrufu ve verimlilik sağlamak için sayısız fırsata çevirir. 
Her büyük sürüm ile — ve aradaki tüm güncellemelerde — Mastercam makinistlere, programcılara ve mühendislere hızlı 
çalışmaları için ve daha fazla verimli olmaları için güç verir. Makinalarınız verimli çalıştığı zaman ve kesici takımlarınız daha 
uzun süre dayanır, daha fazla maliyet kazanmak için seçeneklerinizi geliştirirsiniz.
Mastercam ile güncel kalmanın değeri önemlidir:

Tasarruf Örneği: Eğer takım ömrünüz gelişmiş takımyolu ile %20 artarsa, ve bir iş her 
$100'da 15 uç freze kullanırsa, bir işte sadece $300 tasarruf edebilirdiniz. you could save 
$300 alone on that one job!

• Son Bakım ürünleri devir süresini azaltan ve yüzey finiş işlemişi iyileştiren takımyolu geliştirmeleri sağlar.

Tasarruf Örneği: Normalde 5 saat süren çalışmada, eğer gelişmiş takımyolu stratejilerini 
bir iş üzerinde kullanırsanız ve çalışma süresi 4 saate düşürülürse, yalnızca makinada %20 
oranında zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz! 

• Bakım maliyet için mükemmel değer sunar. Bir sonraki büyük sürüm dışında, ayrıca rekabet avantajı için tüm güncellemeleri
ve orta-versiyon sürümleri alabilirsiniz.

Tasarruf Örneği: Güncellemeleri satın almak Bakım müşterisi olmaktan daha maliyetlidir, 
böylece Mastercam ile maliyet kazanın ve güncel kalın. 

• Bakım ayrıca güncelleme kaçınılmaz hale geldiği zaman gerektiğinde süpriz bir harcamadan kaçınmak için sürekli
harcamalara bütçenize izin verir .

Mastercam Bakımın ek yararları için ikinci sayfaya bakınız.

BAKIM

• Potansiyel tasarrufunuz — takım aracılığıyla ve
yalnız makina iyileştirmeleri ile — Mastercam Bakım
maliyeti ağır basar.

• Tüm bir yıl için tek bir işin takımlara Mastercam
Bakımın maliyetinden  fazla para harcamak ortak
değildir.

• Mastercam'in en son versiyonu CNC makinalarda
aşınmayı azaltan pürüzsüz takım hareketi ve daha az
aşınma ve yıpranma sağlayan kesici takımlar ve pürüzsüz
takım hareketi içeren gelişmiş takımyolu içerir.

• Takım maliyetleri genellikle imalat maliyetine %3-10
oranında katkıda bulunur.
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Sadece Bakımlı müşteriler beta-testi yapabilir. 
İçerdiği Avntajlar:

• Halka açıklanmadan önce gelişmeleri öğrenmek.

• Pazara ulaşmadan önce son teknolojiler ile çalışmak.
• Devam eden gelişmeye rehberlik etmek için yüksek

öncelikli geribildirim sağlamak.

Mastercam Bakımın ek yararları: 
• Yeni özelliklere ve gelişmelere erişmek ve—sık sık

pazara ulaşmadan önce.

• Bakımsız müşterilerden önce öncelik teknik destek.

• Mastercam Üniversitesi webinar içeriği.
• Mastercam Teknik Değişimden öğreticiler,

dosyalar, postlar, takım kütüphaneleri ve dahası.
• Son dosya çevirmenleri ile müşteri dosyalarını içeri

aktarabilme.

Bakım ile maliyet tasarrufu yap — ve asla Mastercam'in en iyisinden daha azına razı olma. 

 Daha fazlasını öğrenmek için Mastercam Bayiniz ile iletişime geçiniz.

Beklentilerinizden daha iyi performans sergileyin.
Hassasiyet ve verimlilik için kampsamlı, gelişmiş özelliklerin ötesinde, Mastercam'de en iyi yaptığımız şey CNC 
ekipmanlarınızı çalıştırmak için kod oluşturmaktır. Parçaları kesersiniz, pikselleri değil ve takımyollarımız sizin 
makinalarınızın güvenliğine, verimliliğine, pürüzsüzlüğüne ve doğru hareketine yardımcı olur. 
Parça kalitesi, uzatılmış takım ömrü, tekrarlanabilirlik  — hatta uzun ömürlü  makinalarınız — direkt olarak bu hareket 
ile ilgilidir, ve bizim müşteri destek ağımız hepsinden iyidir. 35 yıldan fazla, Mastercam müşterilerimizin 
beklentilerinden daha iyi performans sağlamasına yardımcı olur.
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