


Meist

• 100% Eesti kapitalile põhinev ettevõte

• Pakume tarkvaralahendusi vaid
puidutööstustele

• See on valdkond mida hästi tunneme

• Meie ettevõtte tegevuspiirkonnaks on: Balti 
riigid, Soome, Island ja ka Venemaa



TopSolid'Wood

- Integreeritud insenerikeskond mööblitootjale



TopSolid'Wood

TopSolid'Wood ja Wood’CAM on spetsiaalselt puidu- ja mööblitööstusele loodud
integreeritud tarkvaralahendused, millega sisustust konstrueerida, toota ja juhtida oma
CNC-tehnoloogiat.



• Tänapäevane Solid-tehnoloogia

• Suunitlus:

• Lihtne lülitada olemasolevasse või
loodavasse tootmisahelasse

• Koostele orienteeritus

• Andmekogude ehk raamatukogu süsteem 

• Pidevalt uuenev ja täienev

• Eritellimus

• Väikeseeria

• Disainmööbel

Missler Software – Tehnoloogia tipus



Skaleeritav lahendus

• Käepärane modulaarne süsteem

• Igal ajal täiendatav

• Iga järgnev töökoht kasvava soodustusega

• Võimalus lisada hulgaliselt koostööpartnerite 
laiendusi



• Et kujundada oma tooteid:
• TopSolid’Wood - CAD- lahendus

• Et juhtida oma CNC-seadmeid:
• TopSolid’WoodCam - CAM- lahendus

• Et jagada infot:
• TopSolid’Viewer - Jagamislahendus

• Et nestida oma detaile:
• TopSolid’Nesting – Nestimislahendus

• Et müüa ja hinnastada:
• TopSolid’Planner– Müügilahendus

• Et suhelda tootmisega:
• Liidesed tootmiseks (WoodWop, Xilog, DXF,CIX, Bi-Solid…)
• Liidesed optimiseerimiseks (Ardis, OptiCoupe, ProfitCoupe,…)

TopSolid’i ülesehitus



Efektiivne 3D modelleerija

• Täpne ja parameetriline

• Täpne modelleerija, võimaldab luua väga keerukaid kooste

• Kõik mõõdud võivad olla parameetrilised

• Loo piiramatute parameetritega projekt (Pikkus, Pindala, Maht, 
Mass, …)



Ohtralt funktsionaalsust

• Automaatsed ühendused

• Kruvid, Tõmmitsad, Tüüblid, Lamellid, Multi-ühendused,…

• Operatsioonid massiivpuidule

• Profileerimine, Vastasprofileerimine, Soonimine, Valtsimine, 
Saagimine, Tappimine, Ridapuuringud,…

• Plaaditöötlus

• Servapealistus, Lamineerimine, Mitmekihilised kilbid,…



• Koostetööriistad

• Eelseadista positsioneerimine

• Nutikad komponendid (Protsessid, liikumised, 
liigendamised, alamkomponendid, …)

• Kokkupõrkeanalüüs

Lahendus, mida on mugav kasutada

• Korralda oma töö sulle sobivalt

• Kohene kujundus: Samas failis kujunda
erinevaid detaile ja alamkooste

• Alt üles: Võta oma projekt detailideks ja
struktureeri vajadusel ümber



• Rohkelt kohandamise võimalusi

• Koostude konfigureerimine (Ühenduste 
kordamine/peegeldamine) 

• Spetsifikatsioonid (Filtreerimine)

• Kasutaja põhjad (Disain, Skets, 
Spets/BOM)

Kasutaja vajadustele kohandamine

• Kasutaja andmekogud ja teegid

• Hulgaliselt eelvalmistatud komponente teiste seas Blumilt, Häfelelt jt.

• Loo oma andmekogud, luues oma enda komponendid (Aksessuaarid, 
Tööriistad, Alamkoostud, Furnituur,…)

• Kasuta TopSolid’Wood tööriistu, et kasutada nutikaid komponente



TopSolid'Wood kasutajad maailmas

• Laieneb kiiresti üle maailma

• Uued turud LAV ja Rumeenia

• Eelmisel aastal 600 uut kasutajat

• 2 Wood kasutaja kohta 1 CAM



Kasutajakogemus

• 2016 aastal võttis TopSolid’Wood-i kasutusele Retlar OÜ



Ühendus tööpinkidega

• Ekspordi CNC-tarkvarasse

• Eriformaat: WoodWop, Xilog, PanelCam

• Dxf-formaat: BiesseWorks/Bisolid , MasterWork, 
NCHops, TwinCam32, WoodWop, Xilog, PanelCam.

• Ekspordi Plaadioptimiseerijasse

• Eriformaat: Opticoupe, Profitcoupe, Ardis

• Tekst või Excel-formaat

• Standardsed ekspordi/impordi liidesed

• Geomeetria: DXF, DWG, IGES, STEP

• Pilt: BMP, JPEG, TIFF, …

• Eriformaat: Export PDF 3D, Import SKP



Tootejooniste loomine

• Palju võimalusi

• Vaated: Detail, Lõige, 
Katkestused, Plahvatatud,…

• Tekst: Mõõtmed, Märkused, 
Sümbolid,…

• Spetsifikatsioon/BOM: 
Mitmetasandiline, filtreeritav,…

• Võimas automaatgenereerimine

• Loo automaatselt igale detailile joonis: 
Automaatsed vaated, mõõtahelad, kirjanurk, 
servapealistuse info, süü suund, …



Sisseehitatud renderdus-mootor

• Palju seadistusi

• Valgused

• Peegeldused

• Varjud

• Tekstuurid

• Realistlik renderdus




