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Jak wybrać system CAD ?

-Poproś dystrybutorów różnych systemów o przeprowadzenie pełnej demonstracji systemu uwzględniającej 
wszystkie techniczne kroki obróbki produktu: projektowanie szablonów, stopniowanie, sprawdzanie, 
modyfikacje, digitalizacja, planowanie rozkroju, tworzenie układów kroju. Zapomnij o nazwie systemu, 
porównuj funkcje krok po kroku.

-Dla każdego systemu, sprawdź uważnie czy moduł automatycznego tworzenia układów kroju jest uwzględniony 
w ofercie i jaka jest jego efektywność: prędkość i wydajność. Zapytaj, czy są jakieś dodatkowe moduły o 
wyższej efektywności i jaka jest ich cena.

-Poproś o instrukcję obsługi w języku polskim. Poza jej praktycznym zastosowaniem, instrukcja obsługi jest 
dowodem dla klienta, że producent jest gotowy pomagać i dostarczać produkt najwyższej jakości.

-Poproś o projekt umowy i sprawdź wszystkie zapisy odnośnie szkolenia, serwisu, gwarancji, wsparcia 
technicznego. Przeanalizuj koszty późniejszego doszkalania użytkowników, np. w przypadku rozszerzenia 
lub wymiany zespołu.

-Przeanalizuj możliwości systemu w zakresie importu i eksportu danych (szablony i układy) z/do innych 
systemów CAD. System powinien importować ze standardowych formatów DXF AAMA, jak również z 
oryginalnych formatów innych systemów jak Lectra, Investronica, Gerber, Assyst. Jeśli moduły do konwersji 
nie są zawarte w podstawowej konfiguracji, zapytaj o ich cenę.

-Sprawdź koszty utrzymania i eksploatacji plotera: tusz, pisak, papier. Unikaj urządzeń wymagających drogich 
materiałów eksploatacyjnych. 

-Jeśli nie jesteś pewien użyteczności systemu CAD w swojej firmie lub obawiasz się jak to zintegrować z 
istniejącym ciągiem technicznym, poproś o wersję testową. Jest to najlepszy sposób sprawdzenia systemu, 
bez jakiegokolwiek ryzyka.

-Poproś o referencje innych użytkowników systemu. Szukaj firm o podobnej skali i profilu produkcji jak Twoja. 
Staraj się skontaktować bezpośrednio z osobą obsługującą system CAD. Nie pytaj o dobre/złe rozwiązania, 
staraj się uzyskać możliwie jak najwięcej szczegółów.

-Sprawdź w jaki sposób użytkownik otrzymuje nowe wersje oprogramowania oraz ewentualne koszty. Wejdź na 
stronę internetową producenta/dystrybutora aby sprawdzić czy aktualizacje lub nowe wersje 
oprogramowania są możliwe do pobrania.
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Przebieg Pracy

Pattern Editor

Cut Plan
Planowanie warstwowania i rozkroju

Projektowanie na Ekranie

Automatyczne Stopniowanie
Modelowanie i Kontrola

Raporty
Produktu

Ploter

Foto
Digitizer

Digitizer

Nest Expert
Automatyczny Rozkład

Automatyczna Krojownia

Raport Rozkroju

Lectra
Assyst
Gerber
Investronica

Gemini

Konwertery Lectra
Assyst
Gerber
Investronica

Gemini

Konwertery

Pattern Editor
z MTM
Projektowanie na miarę na ekranie
Modyfikacja i sprawdzanie
Automatyczne stopniowanie

Zlecenia 
przez 
Internet
Terminal sieciowy dla 
zakupów MTM online

Sprzedawca 
odzieży
Punkt sprzedaży

Nest Expert
Serwer automatycznego układania

Raporty Cięcia

Automatyczny rozkrój 
jednej warstwy

Produkcja Odzieży na Miarę (MTM)

Seryjna Produkcja Odzieży



Gemini Pattern Editor

Łatwe projektowanie, digitalizacja, stopniowanie, weryfikacja i wydruk 
Twoich perfekcyjnych szablonów

Szybkie i dokładne projektowanie szablonów przy użyciu podstawowych narzędzi 

projektowania i zaawansowanych procedur geometrycznych

·Projektowanie skomplikowanych modeli i wykonanie symulacji dla zaszewek, plis, itd..

Automatyczne i manualne stopniowanie szablonów

Sprawdzanie i weryfikacja szablonów, tabela wymiarów automatycznie aktualizowana 

po każdej zmianie wymiarów szablonów i stopniowania

Edytor dokumentacji technicznej z możliwością dołączania plików graficznych (rysunki, 

zdjęcia…)

·Bezpośrednie konwertery z systemów Lectra, Gerber, Assyst, Investronica, a także z 

formatu DXF-AAMA

Kiedy projektujesz własne produkty lub kolekcje, Gemini Pattern Editor jest 
oprogramowaniem, w którym pomysły projektanta są łatwo przenoszone do 
perfekcyjnie skonstruowanych i sprawdzonych projektów szablonów. 

 Wyposażony w unikalne funkcje do projektowania jak 
odwracalne plisy, zaszewki, automatyczne i interaktywne 
tworzenie dodatków na szew, nacinków oraz automatycznie 
aktualizowana tabela wymiarów poszczególnych 
rozmiarów, system GEMINI pozwala szybko i perfekcyjnie 
przygotować gotowe do produkcji szablony.
  Funkcje automatycznego i interaktywnego stopniowania 
pozwalają na zapisanie sprawdzonych zasad w postaci reguł 
stopniowania aby można je łatwo zastosować do nowych 
projektów.

  Gemini Pattern Editor oparty jest na krzywych Bezier, ale również obsługuje 
kompleksowo linie łamane czy krzywe B-klejone. 
Interfejs GPE ma bardzo odmienny charakter w porównaniu do innych 
aplikacji CAD, ponieważ został zaprojektowany w sposób maksymalnie 
przyjazny dla użytkownika, zgodnie z ostatnimi standardami softwarowymi.
GPE, ma standardowo wbudowane konwertery oryginalnych formatów z 
systemów Gerberber, Assyst, Investronica, Lectra, a także import i eksport 
formatu DXF-AAMA.

Arkusz Techniczny Produktu
Gemini Pattern Editor

Gemini Pattern Editor - Narzędzia STOPNIOWANIA

Gemini Pattern Editor - Narzędzia SZABLONÓW



Gemini Tailoring Assistant

Klasyczne parametryczne projektowanie szablonów krok po kroku

Perfekcyjne dopasowanie kształtu i wymiarów szablonów dla wszystkich rozmiarów

Kompletne automatyczne stopniowanie szablonów z wykorzystaniem wymiarów bezpośrednio z tabeli 

rozmiarów

Automatyczna zmiana kształtu szablonu aby dopasować do indywidualnych wymiarów klienta – made 

to measure (zrobione na miarę)

Automatyczna zmiana kształtu aby dopasować skrajne rozmiary, utrzymując perfekcyjną współzależność 

szablonów

Zalety tradycyjnego projektowania geometrycznego 

 Gemini Tailoring Assistant jest ostatnim modułem z pakietu programów 2D. Został rozwinięty, aby zaspokoić potrzeby dwóch 

podstawowych odbiorców związanych z projektowaniem odzieży:
- Dla domów mody, butików haute couture oraz innych firm, które produkują na zmówienie odzież na miarę. Gemini Tailoring Assistant 

automatycznie modyfikuje szablony, dopasowując je do indywidualnych wymiarów klienta. Ma zastosowanie dla każdego typu odzieży, 

który wymaga perfekcyjnego dopasowania do sylwetki jak np. suknie wieczorowe czy garnitury męskie. 
- Dla producentów odzieży masowej, Gemini Tailoring Assistant zapewnia w pełni automatyczne stopniowanie dla różnych grup rozmiarowych i 

umożliwia stopniowanie pojedynczych baz produktów wg różnych tabel rozmiarowych na różne rynki bez jakiejkolwiek interwencji operatora. 

Na przykład, ta sama koszula, zaprojektowana raz jako projekt parametryczny, może być w mgnieniu oka automatycznie wystopniowana wg 

tabeli rozmiarów na rynek polski, a potem bez żadnej interwencji operatora wystopniowana zgodnie ze standardami niemieckimi czy 

brytyjskimi.

Najbardziej niezwykłą cechą Gemini MTM x9 jest to, że można automatycznie z GPE 

tworzyć stronę internetową dla każdego nowego produktu i ta strona HTML może być 

bezpośrednio zintegrowana ze stroną internetową do sprzedaży online odzieży MTM.

GPE website

… po prostu wciśnij przycisk w 
p r o g r a m i e ,  a  w s p a r c i e  
techniczne z naszego biura 
zobaczy Twój ekran monitora i 
pokaże Ci  jak rozwiązać 
problem.

Pracując na systemie CAD, 
napotykasz na mały problem. Nie 
musisz  pamiętać dokładnie 
każdego kroku danej funkcji. 
Wystarczy tylko mała podpowiedź 
lub drobna wskazówka. Możesz 
zadzwonić po wsparcie techniczne 
lub…

Wykorzystujące nowe technologie 
uwzględnione w produktach Gemini 
CAD stanowią dużą korzyść dla naszych 
klientów.

Zdalne wsparcie techniczne Gemini
ZAWIERA

ZDALNE

WSPARCIE

TECHNICZNE



Planowanie i optymalizacja warstwowania i rozkroju, zarządzanie zleceniami

Gemini Cut Plan ogniwem pośrednim pomiędzy działem konstrukcyjnym a krojownią. Zapewnia szybką i bardzo efektywną 

automatyczną lub interaktywną optymalizację operacji warstwowania i krojenia.

 długość stołu do lagowania, maksymalną ilość warstw w 

nakładzie oraz szerokość materiału. Aplikacja Gemini CUT PLAN 

automatycznie wygeneruje najbardziej wydajny plan dla 

grupowania rozmiarów i rozdzielenia ich na poszczególne układy 

kroju aby zrealizować zamówienie minimalizując liczbę krojeń i 

maksymalnie wykorzystać materiał. Ta automatyczna operacja 

zajmuje tylko kilka sekund. Użytkownik może wybierać spośród 

różnych automatycznych strategii planowania rozkładu oraz 

korzystać z metod manualnych czy półautomatycznych aby w 

każdej chwili uzyskać najlepszy rezultat.

Gemini Cut Plan - planowanie warstw i rozkładu,
                                raport zużycia materiału

Gemini Cut Plan - przygotowanie elementów
                                do zamówienia

W aplikacji Gemini Cut Plan (GCP), operator określa ilości wyrobów zamówionych przez klienta dla 

każdego modelu, rozmiary, materiał oraz kilka podstawowych parametrów dotyczących rozkroju: 

Wszystkie raporty mogą 
być eksportowane do 

formatu Excel

Gemini Cut Plan

Automatyczna i manualna definicja nakładu

Automatyczna optymalizacja zlecenia

Raport zlecenia krojowni

Eksport na plotery, katery

Eksport do innych systemów CAD

Raport kolejności rozkroju 
Gemini Cut Plan



W pełni automatyczna optymalizacja układów kroju o wysokiej efektywności

Specjalne funkcje dla układów na materiały w pasy, kraty, na materiały w złożeniu lub 

„w rękawie”, do definiowania podklejanych bloków, na materiały kurczliwe

Optymalizacja układów nocą przy dużej liczbie rozkładem

Pełna kompatybilność z układami z systemów Gerber, Lectra, Assyst

Pełna kompatybilność ze wszystkimi typami ploterów i maszynami krojczymi jak 

Gerber, Lectra, Assyst i inne

Automatyczna optymalizacja układów kroju

Gemini Nest Expert jest zaawansowanym rozwiązaniem do automatycznego tworzenia układów kroju 
w przemyśle odzieżowym, rozwiniętym przez Gemini CAD System, ale dostępnym także dla użytkowników 
pracujących na innych systemach CAD (bezpośredni konwerter z systemów Lectra, Assyst, Gerer oraz ze 
wszystkich innych aplikacji kompatybilnych ze standardowym formatem DXF-AAMA).

Gemini Next Export jest oparty o najnowocześniejszą technologię i algorytmy, które zapewniają 
doskonałe rezultaty rozkładu szablonów w rekordowo krótkim czasie. Można uruchomić w pełni automatyczny 
rozkład dla indywidualnego układu lub tryb pracy ciągłej dla listy układów bez konieczności interwencji przez 
użytkownika. Średnio, czas potrzebny do ułożenia przeciętnego układu o długości 8m wynosi 3-5 minut. Średnie 
rezultaty osiągane przez automat pod względem prędkości i wydajności tworzenia układów kroju są znacznie 
wyższe w porównaniu do układania ręcznego.

Gemini Nest Export może wykonywać w pełni automatyczne rozkładanie szablonów dla materiałów rozłożonych, złożonych, „w 
rękawie”, z lub bez kraty, pasów czy faktury, dla różnych szerokości materiału i kurczliwości, zgodnie z wymogami i ograniczeniami 
poszczególnych szablonów. Gemini Nest Expert może zapisywać rezultaty układania w swoim własnym formacie, a także może je 
eksportować do wszystkich głównych standardów przemysłowych: DXF-AAMA, HPGL-PLT, ISO-CUT i RS274D. Po automatycznym rozłożeniu 
szablonów, układy mogą być bezpośrednio drukowane na ploterze lub wysłane bezpośrednio na automatyczną maszynę krojczą.

*wykorzystując nowy wielordzeniowy automatyczny rozkład Gemini
W aplikacji x9 Quad-Core Automatic Nesting 
(Automatyczny rozkład 4-rdzeniowy), w 1 min można 
zoptymalizować układ, którego optymalizacja powinien 
trwać 4-5 min.

Zwiększenie efektywonści układania

Gemini Nest Expert

Zwiększ

prędkość 

swojego 

układania

do 5 razy!

Gemini Nesting Station 
Jedna stacja może wykonać 

nawet do 200 układów/dzień

Większość aplikacji do układania używa 
tylko jednego rdzenia procesora

Gemini Nest Expert
w pełni automatyczna optymalizacja układania

Gemini MultiCore Automatic Nesting 
(Automatyczny Rozkład Wielordzeniowy), 
wykorzystuje wszystkie rdzenie procesora.



Gemini Nesting Servers

Również dla użytkowników innych systemów CAD

- oparty o najnowocześniejszą technologię układania Gemini Nest Expert
- wykonuje w pełni automatyczną optymalizację układów kroju o wysokiej efektywności w 3-5 
min.
- bezpośredni import i przetworzenie układów Assyst/Gerber/Liectra z lokalnej sieci
- bezpośredni eksport na katery i plotery Assyst/Gerber/Lectra
- dostarczane oprogramowanie jest skonfigurowane jako „Gotowe do Pracy”
- dostępne różne wersje językowe polska, angielska, turecka, rosyjska i rumuńska

 Automatyczny Serwer Układania dla Rozkładów Assyst, Gerber Accumark i Lectra

Sieć lokalna

Gemini  Nesting Server

Plotery 

Stacje CAD Assyst/Gerber/Lectra

Automatyczne Krojownie Raporty Cięcia



Gemini Foto Digitizer

Tak proste jak 1,2,3 …:

   Nie trać czasu na umieszczanie szablonów na specjalnej powierzchni do digitalizacji i przytwierdzanie ich za pomocą taśmy klejącej 
lub innych czasochłonnych metod. Wystarczy trochę uporządkować zwykły stół, położyć na nim szablony i usiąść przy komputerze. 
Jeden prosty KLIK i kamera pobiera obraz i przesyła go do komputera. Obraz jest automatycznie przetwarzany i w kilka sekund 
szablony zostają wyodrębnione. Sprawna i prosta procedura kalibracji jest wykonywana jednorazowo podczas instalacji systemu, 
zapewniając wysoką precyzję mniej niż 0,7 mm. 

   Szybkie i łatwe sprawdzenie efektu automatycznej digitalizacji za pomocą funkcji Contour Play. 
Pomiary odległości i konturów po obwodzie, sprawdzanie I ustawianie elementów 
wewnętrznych lub kształtów krzywych jeśli istnieje taka konieczność, dodawanie lub usuwanie 
elementów, wprowadzanie nazw szablonów, wszystko to do zrobienia w jednym oknie. Prosty w 
użyciu zoom i funkcje nawigacji oraz specjalny celownik powiększający sprawiają, że proces 
przeprowadza się prosto i sprawnie.

   Szablony zapisuje się bezpośrednio w formacie właściwym dla danego systemu CAD. Nie ma znaczenia jakiego systemu używasz, 
foto digitalizacja jest z nim kompatybilna (sprawdź wykaz na odwrocie). System zapamiętuje ustawienia zapisu (lokalizację, format, 
itp.), dzięki czemu wystarczy jeden KLIK aby szablony były dostępne bezpośrednio w systemie CAD.

Pobranie obrazu

Kontrola i Edycja

Zapis szablonów

  Foto Digitizer może automatycznie 
w yodrębnić  kontur  szab lonów 
wykorzystując krzywe Bezier, może 
identyfikować wierzchołki i oznaczać je 
jako punkty referencyjne, może 
identyfikować nacinki różnego rodzaju 
(narysowane lub wycięte), wewnętrzne 
punkty i linie.
   Umownie przyjęto, że najdłuższa linia wewnętrzna będzie wyznaczała nitkę prostą. Gdy szablony są tworzone w ramach firmy, 
użyteczne jest przestrzeganie kilku standardowych procedur oznaczania szablonów, dzięki czemu unikniemy ręcznego poprawiania 
efektu digitalizacji automatycznej.

Jakie elementy szablonów będą automatycznie wyodrębnione?
Kontur szablonu Punkt referencyjny Nacinek Punkt Wewnętrzny Linia Wewnętrzna



Urządzenia Gemini

 Od wejścia do wyjścia: proste w użyciu i niezawodne

Tablica do Digitalizacji G-Smart
- technologia śledzenia: indukcyjna
- rozdzielczość: 1000 pikseli/cal
- powierzchnia aktywna: 90 x 120 cm
- kursor 16 przyciskowy
- strefa szybkiego dostępu
- Głosowy System Potwierdzania

Gemini FlexiCut LFC 1411
- maks. grubość cięcia: 5 mm
- max. prędkość cięcia: 35 m/min. 
- aktywna powierzchnia stołu: 1,10 
m/1,40 m 
- napięcie zasilania: 400 V, 50/60Hz 
- pompa odsysające: 1,5 kW/2,0 kW
- średnie zużycie: 2,0 kW
- klasa zabezpieczenia: klasa 1 
- sprężone powietrze: 4  l/min
- waga: 260 kg 
-opcje narzędzi: nóż oscylacyjny, 

wybijak otworów, przyrząd rysujący

Gemini FlexiPen 165/180/200
- technologia wydruku: pisakowy
- rozdzielczość: 1016 pixeli / cal
- szerokość robocza: 

1650/1800/2000 mm
- automatyczne odwijanie papieru z 

czujnikiem
- automatyczne odpieranie papieru 

ze zwijaniem
- maks. prędkość pisaka: 800 mm/s
- obsługiwany język: HPGL,
RS274, ISO-CUT
- dołączone oprogramowanie 

Gemini FlexiJet 165/180/200
 - technologia wydruku: rastrowa,   
    2 głowice
- standardowe wkłady atramentowe  
    HP45 do ponownego uzupełnienia
-aktywna szerokość drukowania:  
    1650/1800/2000 mm
- waga: 108  kg
- prędkość drukowania:  60  m2/h
- interface: USB
- obsługiwany język:  HPGL (PLT)
  I RS274D (CUT)

Athalia A-100/A-200
 - technologia wydruku: rastrowa
- niskie zużycie atramentu
- szerokość wydruku: 1830/2200 mm
- waga: 105 - 130 kg
- prędkość wydruku: 44 - 90  m²/h;
- interface: LAN, USB
- język: HPGL(PLT)
- wbudowany komputer

Dwie Głowice

STREFA

SZYBKIEGO

DOSTĘPU



Jedną z najważniejszych nowych cech wersji X9 GeminiCAD jest nowy 
moduł eksportu na kater. Funkcja ta oferuje perfekcyjną kompatybilność 
z dowolną starą lub nową automatyczną krojownią, niezależnie czy jest 
to urządzenie do wielowarstwowego rozkroju czy jednowarstwowe, 
ISOCUT czy HPGL.
Program oferuje w pełni dopasowany do użytkownika format języka, jak 
również imponującą liczbę funkcji, która pomaga użytkownikowi 
uzyskać maksymalną jakość i szybkość w procesie rozkroju.

Optymalizacja punktu startowego i ścieżki krojenia

Eliminacja linii podwójnych

Inteligentny odstęp: usunięcie odstępu pomiędzy dwoma 

równoległymi prostymi brzegami

Motylkowy rozkrój szablonów symetrycznych

Porządek cięcia wg warstw

Zarządzanie nacinkami: kolejność cięcia, rozmiar i typ

Automatyczny Rozkrój

Pełna integracja z dowolnym katerem

Punkt startu i optymalizacja ścieżki rozkroju Zarządzanie nacinkami: 
kolejność cięcia, rozmiar i typ

Rozkrój motylkowy Inteligentny odstęp

1 2

Porządek rozkroju wg warstw

Eliminacja linii wspólnych



PROFICAD S.C.
93-490 Łódź

ul. Pabianicka 119/131
tel.: +48 42 682-41-64

e-mail: proficad@proficad.pl
www.geminicad.pl

Systemy CAD/CAM


