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Welkom bij AutoFIT
In deze handleiding leest u hoe u AutoFIT naargelang uw behoeften kunt instellen. 

Neem de tijd om de functies van AutoFIT te ontdekken. Deze gids geeft tips en 

instructies om u te helpen de basisfuncties snel onder de knie te krijgen.

First things first

AutoFIT instellen: 

Wanneer we de knop “Algemene Instellingen”: aanklikken, kunnen we onze juiste 
instellingen ingeven:
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Klik op “Materialen/restmaterialen etiketten”

In het veld “Databank/bestand” kan u de volgende lijn ingeven:

\\127.0.0.1*\c:\Autofit\Database\adkorp.GDB

*In sommige gevallen is het IP-adres van de computer of server nodig.

Wanneer de database geïnstalleerd is op een server, is de server IP noodzakelijk.

(Zie installatiehandleiding voor meer info.)

Druk “OK”. U kan nu uw materiaallijst zien.
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Algemene instellingen
Nu kunnen we de rest van AutoFIT gaan instellen! Klik op 

In het tabblad “Mappen” is het mogelijk om het standaard AutoFIT pad voor het openen 
van een AutoFIT-bestand of voor het importeren van een deelbestand te veranderen.

Selecteer “Materialen/restmaterialen etiketten”
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Startwaarden voor nieuwe materialen kunnen aan uw behoeften worden aangepast. Bij 
het aanmaken van een nieuw materiaal in de lijst, geeft u een naam voor het 
desbetreffende materiaal in en de standaardbeginwaarden zullen automatisch worden 
toegevoegd. 

Ook bij het importeren van een stuklijst en bij het ontbreken van een materiaal in de 
lijst van materialen zal er gevraagd worden of AutoFIT het moet toevoegen om het aan 
te maken. Als dat zo is, zullen de standaardwaarden worden toegevoegd.

Print

Wanneer er geen labelprinter op de zaagmachine voorzien is, is het mogelijk om uw 
eigen label aan te maken. Dit zal noodzakelijk zijn bij de Martin zaag en de Gabbiani 
Wincut.

Stel “Label print mode” naar Quick PDF in.

Het voordeel van dit systeem is dat er geen grenzen zijn voor wat betreft de tekst die u 
op het etiket wilt zetten, plaats bv. uw eigen logo op het etiket.  Bij het gebruik van 
KORPUS of QuickNC is het zelfs mogelijk om het afgewerkte deel op het etiket te tonen.
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Klik op “Opmaak” naast “Deeloverlapping-bestand” en er zal een nieuw scherm 
verschijnen :

Pagina-indeling: Bij het gebruik van een gemeenschappelijke printer kun je je 
paginahoogte, breedte, markeringen en het aantal rijen en kolommen ingeven. Bij het 
gebruik van een labelprinter kunt u de afmetingen van het etiket, zoals getoond in de 
afbeelding hierboven ingeven.

Op het rechter zijde van het scherm ziet u knoppen waarmee u tekst, een barcode, een 
tekening (enkel met Korpus) en een patroon (patroon voor kantenlijmmachine) kunt 
toevoegen.

Bij het toevoegen van een nieuw item, kies dan een locatie op het etiket, de 
tekstgrootte en het lettertype en de variabele die het dient te bevatten. Voorbeeld:
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Door “OK” te klikken, zal AutoFIT je vragen of je het bestaande etikettenbestand wil 
overschrijven.  Klik op “Opslaan als” wanneer je het bestand een nieuwe naam wil 
geven. De nieuwe naam zal in de keuzelijst op het scherm verschijnen.

Wanneer u AutoFIT enkel gebruikt voor optimalisatie en wanneer u enkel snijpatronen 
nodig heeft, kunt u uw eigen afdruk lay-out instellen.

Algemene instellingen:

• Selecteer de standaardprinter.

• Indeling: Hoeveel snijpatronen wenst u op één pagina

• Document marges: ruimte rond uw document

• Veld marges: ruimte tussen indelingen (snijpatronen) wanneer meer dan één

• Schaal: automatische verschaling of een factor

• Oriëntatie: Verticaal (staand) of horizontaal (liggend)
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Details instellingen:

Overzicht

U kunt de hoofdstukken die u wilt printen aanvinken of afvinken en de lettertypes 
aanpassen.

Snijpatronen:

Min. ruimte voor het snijpatroon = 50%; geeft aan dat als de stuklijst langer dan 50% van 
een pagina is, het snijpatroon automatisch op een nieuwe pagina begint.



AutoFIT

Kolommen:

Hier kunt u selecteren welke kolommen u op uw print wilt en ook hoeveel ruimte er kan 
worden gebruikt voor die kolom. (in procenten van de paginabreedte)

Algemeen:

Pas de instellingen aan uw behoeften aan.
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Materialen:

Selecteer de instellingen die u wilt gebruiken en vergeet de kolommen niet. 

De rest van de hoofdstukken zijn opgebouwd met hetzelfde beheer van instellingen:

Nu kunt u uw geoptimaliseerde onderdelen printen of exporteren naar een PDF-bestand.
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Randafwerkingsmethode
Voor de behandeling van de randafwerking zijn er drie mogelijkheden:

• Alleen de kantenband lijmen

• De kantenbanddikte wegsnijden en de kantenband lijmen

• Een vaste dikte wegsnijden en vervolgens de kantenband lijmen

AutoFIT zal met deze instellingen automatisch het snijpatroon herberekenen. 

Als u al delen geoptimaliseerd hebt en daarna deze instellingen aanpast, moet u 
opnieuw optimaliseren. 

Extra bandlengte per kant geeft u de mogelijkheid om een bepaalde lengte voor elke 
kantenband toe te voegen. Dit zal worden berekend in de stuklijst.
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Snijpatronen

Daar kunt u de weergave van uw geoptimaliseerde planken veranderen.

Stuklijst

Voer een doelmap, een bestandsnaam en de noodzakelijke elementen die je nodig hebt 
in je stuklijsten in. 
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Voorbeeld:

Stuklijst: [DOCUMENT NAME]

---------

Gebruikte materialen:

------------------

[MATERIAL LIST START]

    - [MATERIAL NAME] ([MATERIAL SIZE X] x [MATERIAL SIZE Y] x [MATERIAL THICKNESS]). 
#: [MATERIAL USED COUNT]

[MATERIAL LIST END]

Gebruikte kantenband:

-------------------------

[COATING LIST START]

    - [COATING NAME] ([COATING WIDTH]). Length: [COATING USED LENGTH] mm

[COATING LIST END]

Automatische opslagsystemen

Opties zijn Grundner en Bargstedt. Standaardelementen zijn reeds ingevuld.
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Kolommen

Hier kan je kolomnamen veranderen, kolommen zichtbaar maken of de bestelling 
veranderen. U kunt dit veranderen voor verschillende lijsten.

Handmatig opslagsysteem

Handmatige opslag is enkel mogelijk met een barcodescanner geprogrammeerd door 
Vlecad.
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Post

Als u AutoFIT met NC-generator hebt, zal u de lijst van zagen, waarvoor Autofit een 

NC-bestand kan creëren, zien. 

Voor sommige zagen is het noodzakelijk dat u een vertaler heeft (Holzma heeft CadLink 
of Holzlink nodig, …). (Gelieve uw machine-dealer hierover te informeren, indien nodig)

Voor sommige zagen is een code nodig om de mogelijkheid om de NC-bestanden te lezen te 
ontgrendelen. (Biesse, Martin, ...)  (Gelieve uw machine-dealer hierover te informeren)

Alle instellingen die u nodig hebt, zijn per postprocessor onder de “help” geplaatst.

Er kunnen verschillende versies van een type postprocessor zijn. Als u niet zeker weet 
welke u moet gebruiken, kunt u contact opnemen met uw dealer of Vlecad.

U kunt 5 postprocessoren van hetzelfde type van een machine tegelijk activeren. 

Het is mogelijk om verschillende postprocessoren tegelijk te selecteren. 

Bovenaan het scherm kunt u uw standaard zaag/machine selecteren. In de lijst van 
materialen is het mogelijk om een zaag per materiaal te selecteren. 

De machines die in de lijst staan, zijn beschikbaar voor gebruik zonder beperkingen!

We zijn nu klaar voor het echte werk!!
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Materialen

Kolommen:

Materiaal, naam van het materiaal. Begin in het lege vierkant te typen om zo een nieuw
materiaal toe te voegen. Vermijd volgende tekens: / \ + $ , %

Dikte, materiaaldikte.

Nerf, nerfrichting van het materiaal. A = Geen nerf

H = Horizontale nerf (in lengte)

V = Verticale nerf (in breedte)

Lengte, totale plaatlengte van het materiaal.

Breedte, totale plaatbreedte van het materiaal.

Aantal, beschikbare platen.

Bemerking, referentie (ordernummer) van het materiaal.

Boord Links, Rechts, Onder, Boven, spelingsafstand voor het optimaliseren.

Referentienummer, automatisch gegenereerd nummer voor een materiaal.

Beschikbaar voor gebruik, geef voorkeur aan een bepaald materiaal.

Materiaaltype, Basisplaat of restwaarde.

Minimale voorraad, wanneer het platenaantal lager is dan de minimale voorraad dan zal
er een waarschuwing getoond worden. 

Restwaarde X en Y, alles kleiner dan deze maat is afval, anders is het residu. Wanneer 
er niets wordt ingevoerd, zal Autofit de standaardinstellingen gebruiken. U kunt deze 
standaardinstellingen aan de linkerkant vinden: Configuratie.

Gelaagde platen, definieer een materiaal samengesteld uit andere materialen.  (Zie verder)

Voorkeurzaag, selecteer een voorkeurzaag om dit materiaal te zagen.

Meer kolommen mogelijk...
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Samenstellen van gelaagde materialen

Maak een nieuw materiaal met een naam en een dikte 20mm = 1mm + 18mm + 1mm

Klik in het vierkant “Gelaagde Materialen” en het volgende scherm zal verschijnen:

Creëer gelaagde materialen door een basismateriaal te selecteren en naar rechts 
bewegen (-->)

Als je klaar bent, klik op "OK". In de lijst van materialen ziet u nu "Ja" in de kolom van 
gelaagde materialen.
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Onderdelen

Kolommen:

Materialen: Selecteer een materiaal uit de lijst.

Dikte: zal automatisch geselecteerd worden.

Nerf: Als het materiaal een nerf heeft dan moet het H of V zijn.

Lengte: Zaaglengte (zal binnenkort automatisch berekend worden vanaf de L-boord)

Breedte: Zaagbreedte  (zal binnenkort automatisch berekend worden vanaf de W-boord)

Aantal: Aantal onderdelen

          Bovenkant boord (Lengte)

       

      Linker boord (Breedte)     Rechter boord (Breedte)

(Bovenaanzicht onderdeel)

Onderkant boord (Lengte)

L-boord: Lengte van het onderdeel indien er randen zijn, of afgewerkt

W-boord: Breedte van het onderdeel indien er randen zijn, of afgewerkt

Referentie: Referentie van het onderdeel

Bemerking: Bemerking onderdeel

CNC: NC-naam van het onderdeel voor verdere productie, kan gebruikt worden voor de 
barcode.

Onderdeel



AutoFIT

L-overmaat: Voeg een extra lengte voor productie doeleinden toe. 

W-overmaat: Voeg een extra lengte voor productie doeleinden toe.

Groep: Nummer dat door Autofit wordt gegeven bij het samenstellen van een groep van 
onderdelen. 

Voorbeeld van een groep:

Hoe maak je een groep: 

De onderdelen kunnen slechts één keer in de lijst voorkomen (aantal moet 1 zijn). 

Als u onderdelen wilt groeperen met een aantal van 2 of meer, zal slechts een deel 
zichtbaar zijn. 

U kunt de lijst uitbreiden door het volgende te doen: 

Selecteer uw rij, rechter muisklik op de rij en selecteer "Rij uitbreiden".
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Resultaat:

Nu kunt u de rijen/onderdelen die u in uw groep nodig heeft selecteren. 

Met de "Ctrl" toets op het toetsenbord, kunt u rij per rij selecteren. Het is mogelijk om 
alle rijen selecteren door de "Shift" toets te gebruiken (Windows georiënteerd). 

Klik met de rechter muisknop op een rij en selecteer "Aanmaken/groep wijzigen" 

Een nieuw scherm zal verschijnen:

Aan de linkerkant ziet u de geselecteerde rijen/onderdelen op naam en afmetingen. 

De "*" geeft aan of het onderdeel al in je groep staat of niet. 

Kies uw onderdeel en verplaats het naar het groene vierkant (materiaal maat L x B) 

Zodra het onderdeel geselecteerd is, hangt het aan je cursor. Zoals hier:
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Selecteer de linkerbovenhoek om uw groep te starten. Wanneer de positie correct is, 
klikt u met links en selecteert het volgende onderdeel. Klik op OK als u klaar bent.

De groep zal als eenheid worden geoptimaliseerd. 

U kunt nu verschillende rijen/onderdelen selecteren als ze in een andere groep moeten 
staan.
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Configuratie

Voer een gewenste maximale rekentijd per materiaal in.

Standaard afvalmaat in X en Y, AutoFIT gebruikt deze instellingen indien er geen andere 
instellingen in de materiaallijst staan. 

Samengestelde materialen (gelaagde materialen) 

Voeg een overmaat voor externe lagen toe (afmeting zal worden toegevoegd aan alle 4 
zijden) 

Hetzelfde geldt voor interne lagen 

Extra snijpatronen voor samengestelde materialen geeft u NC-programma's per 
onderdeel voor het manipuleren van enkelvoudig samengestelde onderdelen.
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Snijpatronen
Samenvatting:

Samenvatting van gebruikte materialen.

Er is een knop "Wijzigen materialenlijst", als u op deze knop drukt, zullen de gebruikte 
basismaterialen worden afgetrokken en de residuen worden toegevoegd.

Snijpatronen:
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Ongebruikte onderdelen:

Ongebruikte onderdelen maakt een lijst op van de onderdelen die niet passen in de 
gegeven materialen (te groot, onjuiste nerfrichting, niet genoeg basisplaten) 

Etiketten:

Voorbeeld van de etikettering.

Handmatig magazijn
Deze functie werkt alleen met een barcodescanner van Vlecad. 

Verdere instructies volgen bij de installatie.

Kantenband materialen
In het menu, selecteer bewerk en dan kantenband materialen:

Voeg een nieuw materiaal toe, geef het een naam, materiaalnaam, dikte en kleur.

De kleur zal op de snijpatronen geprint worden.
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Taal
Verander de taal door te klikken in het menu: Beeld, daarna talen en kies dan jouw taal.
AutoFIT moet nu opnieuw opgestart worden om de taal aan te passen.

Help
In het menu “help”, vindt u een functie om uw SIM te updaten, contacteer uw dealer of 
Vlecad voor meer informatie.

Check hier of er updates beschikbaar zijn.

In registergegevens kan u controleren of uw bedrijfsgegevens correct ingevuld zijn in het
Windows-register. 

Hulp op afstand zal een TeamViewer openen, bel Vlecad om hulp te krijgen.

Als u nog vragen heeft over AutoFIT, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
dealer of Vlecad.
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