
Fluxo de automação da API da Metalix 

Este documento explica o fluxo de dados básico usando a API do cncKad/AutoNest. 
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Passos no fluxo: 

1. O cliente identifica a necessidade de processar dados originados no sistema ERP, no 
cncKad/AutoNest. 

2. O cliente exporta dados do ERP para um arquivo de saída no formato CSV, texto ou XML. 

3. O projeto API do cncKad, escrito em C #, processa os dados. 

4. O aplicativo API usa um banco de dados SQL, mas também pode usar arquivos locais e 
executar operações neles. O aplicativo permite que o cliente defina sua própria lógica de 
produto:  

o Os arquivos DFT metres podem ser esticados. 

o Sub-peças podem ser inseridas.  

o Uma caixa de diálogo de mapeamento pode traduzir nomes do ERP para nomes do 
aplicativo. 

5. O projeto API do cncKad produz arquivos DFT da peça com ferramentas e os arquivos 
ORD que as acompanham. O processo de automação da API pode ser configurado para 
parar nesta fase, permitindo assim que o cliente ajuste os SubNests manualmente. 
Alternativamente, o processo pode ser totalmente automatizado para executar até a Etapa 
7 sem intervenção do usuário.  

6. O projeto API do AutoNest importa os arquivos ORD, executa o processo de agrupamento 
e salva os arquivos DSP. 

7. O AutoNest lança arquivos NC para as máquinas e produz relatórios DOC, Excel ou de 
texto. O AutoNest salva os relatórios para que o cliente possa enviá-los de volta ao 
sistema ERP.  
NOTA: Alguns sistemas ERP podem ler e analisar os relatórios do AutoNest para obter 
feedback sobre pedidos. O cliente deve implementá-lo através do ERP do cliente, não 
através da Metalix. 


