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Dnešní požadavky na kvalitní 
softwarové řešení pro výrobu 
schodů jsou velmi rozmanité 

a náročné. Hlavním požadavkem je optimální řešení podpo-
rující výrobce ve všech pracovních krocích přípravy i výroby 
schodů s možností přizpůsobit si software podle individuál-
ních potřeb a provedení používaných v dané společnosti.
Důležitou roli zde hraje propojení na CNC stroje a násled-
ná výroba. Ihned po naprojektování a konstrukci si výrobce 
schodů pokládá otázku jak vytvořená data co nejefektivněji 
a nejrychleji předat na CNC stroj.
SEMA nabízí dokonalé řešení, které kombinuje do jednoho 
softwaru dvě již dobře na trhu zavedené a na praxi orientované 
aplikace pro plánování schodů a řízení strojů. Ve spolupráci 
se společností Licom AlphaCAM integrovala SEMA přenos 
výrobních dat a řízení strojů přímo do svého CAD systému 
SEMA Schody.
Výsledkem je CNC-řízení strojů SEMA connect powered by 
alphacam. Po rychlém a efektivním naprojektování schodů 
libovolných tvarů a provedení vytvoří SEMA software pro scho-
dy jednoduchým a plně automatizovaným způsobem přímo 
výrobní data pro konkrétní stroj. Výroba jednotlivých prvků 
může být individuálně a flexibilně upravena. Optimalizované 
výrobní strategie mohou být uzpůsobeny a uloženy v závislosti 
na funkčním rozsahu stroje a jeho nástrojovém vybavení. Tyto 
uložené výrobní strategie jsou pak k dispozici na všechny 
zpracovávané schody a mohou být použity několika kliknutími. 
To následně velmi šetří čas a zjednodušuje výrobu. 
Díky tomuto rozšíření zajišťuje SEMA celý pracovní postup od 
plánování schodiště až k jeho výrobě vše v jednom softwaru. 
Uživatel má tu výhodu, že jak pro kreslení, tak pro přenos 
dat do CNC obráběcího centra může využívat pouze jednu 
kontaktní osobu. Z hlediska uživatelské přívětivosti je to na 
našem trhu jedinečné řešení!
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