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Beheer uw freesmachines
Daar waar u bent

DGSHAPE CLOUD is een geavanceerd 
platform voor het beheren van uw 
apparatuur dat u in staat stelt uw 
freesmachine te blijven bedienen en de 
wachttijden te verminderen.
Beheer de lijst van lopende taken en krijg 
toegang tot realtime beelden en video's 
die tijdens de productietijd van uw 
freesmachines zijn opgenomen.
Volg de procedure stap voor stap om een 
maximale efficiëntie van uw toestellen te 
behouden.

Wanneer u wilt dat uw apparatuur met 
een zeer hoge productiviteit blijft 
functioneren, hebt u toegang tot 
controle op afstand nodig.
Met onze nieuwe functie die dit 
mogelijk maakt kunt u het 
totaalrendement van uw productie-
eenheden, het gebruik ervan en de 
taken die ze hebben uitgevoerd 
bekijken en uw apparaten bedienen 
wanneer u niet aanwezig bent bij uw 
freesmachine.

*De camera moet los aangeschaft worden als u de beelden 
en/of video's wilt bekijken

*DGSHAPE CLOUD is compatibel met de apparaten DWX-53DC, DWX-52DCi, DWX-52DC, 
DWX-52D en DWX-42W.



Begin met het gebruik van DGSHAPE CLOUD

1
Maak gratis uw  DGSHAPE-account

2

3

• Ga naar de pagina voor gebruiksvoorwaarden
• Accepteer de gebruiksvoorwaarden van het DGS-account 
• Accepteer de gebruiksvoorwaarden van DGSHAPE CLOUD
• Klik op de knop [Maak een DGS-account]
• Maak uw DGS-account

• Open VPanel en selecteer uw aangesloten apparaten
• Klik op het pictogram voor update (zelfs voor oudere versies) 
• Installeer de laatste versie van VPanel
• Klik op het pictogram [Machineparameters] (alleen voor de 

modellen DWX-52DC en 52DCi)
• Verifieer of de optie [buffer inschakelen] niet is geselecteerd (alleen 

voor de modellen DWX-52DC et 52DCi)
• Sluit het menu [Machineparameters] (alleen voor de modellen DWX-

52DC en 52DCi)
• Klik op het pictogram [Favorieten]
• Klik op het tabblad [IdO] en maak verbinding met uw DGS-account
• Sluit het menu [Voorkeuren]

dgshape.com

De belofte van het merk DGSHAPE
DGSHAPE Corporation is een dochteronderneming van Roland DG Corporation, die in 2017 werd opgericht voor de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve 
productietechnologieën in de hele wereld. Met 30 jaar ervaring in het innoverende 3D design heeft DGSHAPE als belangrijkste missie "het creëren van innovatie voor een 
beter leven" door het bedenken van digitale technologieën die inspireren, de commerciële processen veranderen en een betere toekomst aankondigen.

Koppel VPanel aan uw DGSHAPE-account 

Toegang tot DGSHAPE CLOUD


