
MASTERCAM 2019
SIIRTYMISOPAS

Kesäkuu 2018



MASTERCAM 2019 SIIRTYMISOPAS

Kesäkuu 2018
© 2018 CNC Software, Inc. – Zenex – Kaikki oikeudet pidätetään. 
Ohjelmisto: Mastercam 2019

Käyttöehdot
Tämän dokumentin käytöstä onmääritelty Mastercam käyttöehdoissa. Mastercam käyttöehdot ovat myös sivulla:

http://www.mastercam.com/companyinfo/legal/LicenseAgreement.aspx

Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot.
Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän dokumentin julkaisemisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio on
saatavanamaahantuojalta. LueMinut -tiedostossa (LueMinut.pdf) - joka asentuu kunkin versionmukana - on kaikkein
uusimmat tiedot.
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2019 SIIRTYMISOPAS

Tämän oppaan avulla päivität Mastercam -tiedostot Mastercam2019 versiossa. Lähtökohtana on normaali asennus
oletussijainteihin. Jos tarvitset apua normaalista poikkeavaan asennukseen, ota yhteyttäMastercam-edustajaasi.
Tässä olevia tietoja käytetään päivitettävien tiedostojen pääosan automaattiseen siirtoon, ei-automaattisesti
siirtyvien tiedostojenmanuaaliseen siirtoon ja siirrettyjen tiedostojen käyttöön uusimmassaMastercam-versiossa.

Aluksi
Mastercam2019 -versioon sisältyy tehokas ja helppokäyttöinen Päivitysvelho. Päivitysvelhossa on kaksi vaihtoehtoa:
Automaattinen ja lisävalinnat Automaattisessa peruspäivityksessämääritetään lähdehakemistot ja asetetaan
kohteen sijainti, jolloin suurin osa tiedostoista päivittyy automaattisesti uusimpaan versioon. Lisäominaisuuksissa voit
valita, mitkä tiedostotyypit ja versiotyypit päivitetään ja päivitettävien tiedostojen lähteen ja kohdesijainnit.
Päivitysvelholla päivitettäviä tiedostoja ovat muunmuassa:

l Mastercamin kappaletiedostot (MCAM)

l Oletustiedostot

l Operaatio- ja työkalukirjastot

l Ohjauksenmäärittelyt

l Koneenmäärittelyt

l Postprosessoritiedostot
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PÄIVITYSVELHON KÄYTTÖ

Käytä Päivitysvelhoa, kun avaat Mastercam2019 ohjelman ensimmäisen kerran ja ennen kuin aloitat muutosten
teonMastercam2019 asennukseen.

Ennen kuin käynnistät päivitysvelhon huomioi seuraavaa:

l NC- ja NCI-tiedostoja ei voi päivittää.

l Jos päivitettävät tiedostot eivät ole muuttuneet alkuperäisestä versiosta, niitä ei päivitetä uuteen versioon.

l Ei tarvitse välttämättä päivittää sekä my mcam ja shared mcam kansioita uuteen versioon. Niistä voi
haluttaessa päivittää vain toisen.

l Jos olet kirjautunut tietokoneelle järjestelmänvalvojana, päivitysvelho käsittelee tällöin nethasp.ini-
tiedoston.

Jos Päivitysvelho havaitsee virheitä, päivitys keskeytyy, kunnes tarvittavat korjaustoimet on tehty.

Päivitysvelhon käyttö
Käynnistä päivitysvelho seuraavasti:

1. KäynnistäMastercamhaluamallasi tavalla.

2. Valitse Tiedosto,Muunnos ja klikkaa sen jälkeen kohtaa Päivitysvelho.

3. Päivitysvelho käynnistyy

Peruspäivitys
ValitsemallaAutomaattinen päivität automaattisesti kaikki Mastercam tiedostotyypit aikaisemmasta versiosta
nykyiseen versioon. Automaattisen peruspäivityksen teet seuraavalla tavalla:

Mastercam 2019 siirtymisopas—Päivitysvelhon käyttö
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1. Valitse Automaattinen Tervetuloa Mastercam päivitysvelhon käyttöön -sivulla.

2. Tee seuraavasti Tiedostojen sijainnit -välilehdellä:

a. Valitse kohdekansio shared mcam2018 kansion tiedostoille.

b. Valitse kohdekansiomy mcam2018 kansion tiedostoille.

c. Klikkaa Seuraava.

Huomautus: Lähdekansiota ei voi vaihtaa automaattisessa päivityksessä.

3. Tarkasta valinnat Valmis-sivulla.

4. Kun valinnat on tehty, klikkaaValmis.
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Lisävalinnat
Valitsemalla Lisävalinnat voit valita, mitkä tiedostotyypit ja tiedostoversiot päivitetään. Teet seuraavasti päivityksen
käyttäen Lisävalintoja:

1. Valitse Lisävalinnat kohta Tervetuloa Mastercam päivitysvelhon käyttöön -sivulla.

2. Valitse Tiedostojen sijainnit -välilehdellä:

a. Valitse Päivitä jaetut Mastercam tiedostot ja Päivitä omatMastercam tiedostot.

b. Valitse lähde- ja kohdekansio shared Mastercam -tiedostoille.

c. Valitse lähde- ja kohdekansiomy Mastercam -tiedostoille.

Voit sisällyttää tai jättää pois alikansiot valintaruudulla.

3. Klikkaa Seuraava-painiketta.

4. Tiedostotyypit-välilehdellä valitaan päivitettävät tiedostotyypit. Klikkaa sitten Seuraava.

Mastercam 2019 siirtymisopas—Päivitysvelhon käyttö
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5. Versiot-välilehdellä valitaan päivitettävät tiedostojen versiot. Klikkaa sitten Seuraava.

6. Viimeistellään päivitysprosessia -sivulla valinnat voidaan vielä tarkastaa.

7. Kun valinnat on tehty, klikkaaValmis.
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MUIDEN TIEDOSTOJEN PÄIVITYS

Päivitysapu ei päivitä tiettyjä tiedostoja, ja ne on kopioitavamanuaalisesti Mastercam2019-tiedostorakenteeseen
Näihin tiedostoihin kuuluvat oletushakemistojen ulkopuolella sijaitsevat tiedostot ja lisäksi seuraavat tiedostot:

CIMCO konetiedostot
Jos olet kirjautunut tietokoneelle järjestelmänvalvojana, CIMCO-konetiedostot ovat käytettävissä ..\Program
Files\mcam2018\common\Editors\CIMCOEdit7\Machines kansiosta. Kopioidaksesi tiedostot versioon
Mastercam2019, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet. Kopioi kaikki tiedostot, joissa on .mch-tarkennin,
Mastercam2018- kohteestaMastercam2019-kohteeseen kuten kuvassa:

...\Program Files\mcam2019\common\Editors\CIMCOEdit8\Machines

Huomautus: Jos et ole kirjautunut tietokoneelle järjestelmänvalvojana, CIMCO-konetiedostot ovat
C:\Käyttäjät\<käyttäjän nimi>\AppData kansiossa. Tarkka tiedostojen sijainti ja tiedostorakenne voivat
vaihdella ja AppData-kansio voi olla piilotettu kansio.

SOLIDWORKS-tiedostot
SOLIDWORKS tiedostot (.SLDPRT, .SLDASM) sisältäenmyös ne, joissa onMastercam työstöratatietoja ja
tallennettuna my mcam ja shared mcam kansioihin, ei päivitetä velhon avulla. Kopioi nämäMastercam2018:n
asennuskohteesta vastaavaanMastercam2019 kohteeseen.

NetHASP.ini
Jos NetHASP.ini oli muokattu edellisessäMastercam versiossa, kopioi se 2018 sijannista, c:\program
files\mcam2018, kohteeseen c:\program files\mcam2019.

Muut tiedostot
Näihin tiedostoihin kuuluvat:

l Kuvatiedostot (JPG, BMP jne.)

l NC- ja NCI-tiedostot

l Muiden sovellusten alkuperäiset tiedostot (DWG, STL jne.)

Kopioi nämäMastercam2018:n asennuskohteesta vastaavaanMastercam2019 kohteeseen. Niitä ei tarvitse
päivittäämilläänmuulla tavoin.

Nyt tiedostojen pitäisi olla päivitetyt uuteenMastercamin versioon. KäynnistäMastercam2019 ja nauti ohjelman
uusista piirteistä.

Mastercam 2019 siirtymisopas—Muiden tiedostojen päivitys
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LISÄOHJEITA

OhjeitaMastercam2019-asennukseen, tietoja lisensseistä sekäMastercam2019 käytöstä saat paikalliselta
Mastercam-jälleenmyyjältä. Jos jälleenmyyjä taimaahantuoja ei ole tavoitettavissa, voit soittaa CNC Technical Support
Service -palveluunmaanantaista perjantaihin, klo 8:00–17:30 Yhdysvaltain itärannikon aikaa.

Noudata soittaessasi seuraavia ohjeita:

l Yritä ensin saada yhteysMastercam-jälleenmyyjään ja esitä ongelma tai kysymys hänelle.

l AnnaHASP- tai NetHASP-suojausavaimesi sarjanumero.

l Valmistaudu kuvailemaan ongelmasi yksityiskohtaisesti. Tee muistiinpanot tapahtuneesta, jos et voi soittaa
välittömästi ongelman synnyttyä.

l Soita tietokoneesi äärestä.

l Josmahdollista, yritä saada vikatilanne toistumaan ennen soittoa. Myös tekninen tuki saattaa pyytää sinua
toistamaan ongelman puhelun aikana.

l Ota esille tietokoneesi tarkat tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, keskusyksikön prosessori, muistinmäärä,
grafiikkakortti ja grafiikkakortin ajuri.

Oma jälleenmyyjäsi taimaahantuoja osaa auttaa varmasti henkilökohtaisemmin kuin CNC Softwaren tuki, joten jos
suinkinmahdollista, ota yhteyttä heihin. Jos lähetät sähköpostia, liitä viestiisi:

l HASP- tai NetHASP-suojausavaimesi tai ohjelmistolisenssin sarjanumero

l Puhelinnumero ja yhteystiedot, josta sinut tavoittaa.

l Tiedostot, kutenMastercam- ja postprosessoritiedostot, joiden avulla vika voidaan toistaa.

Voit kerätäMastercamin geometriatiedot pakattuun Z2G-tiedostoonMastercamin Zip2Go-apuohjelman avulla.
Tämän ohjelman avulla jälleenmyyjäsi tai CNC:n tukipalvelu voi helposti vastaanottaa sähköpostin liitteenä
tarvitsemansa tiedon. Zip2Go tutkii nykyisen geometriatiedoston koneryhmät ja kerää tiedot esimerkiksi
Mastercamin konfiguroinnista, koneenmäärittelystä ja postprosessoritiedostoista. Lisätietoja Zip2Go-apuohjelman
käytöstä saat Mastercamin Ohje-toiminnolla.

Tärkeitä yhteystietoja

Maahantuoja
Zenex Computing OY
Vattuniemenkatu 13
00210 Helsinki

Valmistajan osoite

CNC Software, Inc.
671 Old Post Road
Tolland, Connecticut, 06084-9970
USA

Puhelin (Suomi) 010-3225 190

Puhelin (USA) 1-(860) 875-5006
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Tärkeitä yhteystietoja

Tietämystietokanta http://kb.mastercam.com

Mastercam Forum www.mastercam.fi ja http://forum.mastercam.com

Kotisivu (Suomi): http://www.mastercam.fi

Kotisivu (USA): http://www.mastercam.com

Sähköposti (Suomi) info@zenex.fi

Sähköposti (USA) support@mastercam.com

Mastercam tiedonlähteet
SyvennäMastercam käyttötaitojasi seuraavanmateriaalin avulla:

l Mastercam Dokumentaatio—Mastercamin asennusohjelma asentaaMastercam2019 käyttöön hyödyllisiä
oppaita \Documentation-kansioon.

l Mastercam Mastercam ohje—Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemallaOhje, Sisältö Mastercamin
valikosta tai painamalla [Alt+H] näppäimistöltä..

l Mastercam Mastercam jälleenmyyjä—Mastercam-edustajasi vastaa kysymyksiisi liittyenMastercam -
tuotteeseen.

l Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi. Tarvittaessa voimyös kysyä CNC Softwaren
teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensinmaahantuojaan info@zenex.fi.

l Mastercam harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri perustoimintoja. Käy mastercam.fi -
sivustolla katsomassa suomenkieliset harjoitukset tai valitse Tiedosto-valikostaOhje, Harjoitukset
nähdäksesi uusimmat englanninkieliset.

l Treeni—Suomenkielinen interaktiivinen oppimisympäristö, johin koko ajan lisätään uusia harjoituksia.
www.emastercam.fi

l Mastercam University—CNC Software ylläpitääMastercamUniversity -sivustoa, laajaa oppimisympäristöä,
jossa on saatavana vuorokauden ympäri oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi
hioa taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautuaMastercamCertification -tutkintoon. LisätietojaMastercam
Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercamu.com -sivustolta tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen info@zenex.fi.

l Nettiyhteisö—Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi ja www.mastercam.com. Teknisiä
vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten, voit liittyämeihin Facebookissa (www.facebook.com/mastercam)
seurata Twitterissä (www.twitter.com/mastercam) ja Google+ ympäristössä (plus.google.com/+mastercam)
YouTubessa voit katsella, kuinkaMastercam toimii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apuaMastercamin verkkokeskusteluryhmästä, joka on
osoitteessa forum.mastercam.com tai käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com.

Yhteystiedot

Kysymyksiin tästä tai jostakinmuustaMastercamoppimateriaalista saat vastauksen ottamalla yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen info@zenex.fi.
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HUOMIO! PÄIVITYKSIÄ VOI OLLA
SAATAVILLA.

KATSO UUSIMMAT OSOITTEESTA
MASTERCAM.FI.

https://www.instagram.com/mastercamcadcam/
http://i.youku.com/Mastercam
https://www.instagram.com/mastercamcadcam
https://plus.google.com/u/0/112469607931783596009
https://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
https://twitter.com/Mastercam
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