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O que é e para que serve
Code Maker é uma funcionalidade software opcio-
nal (a pagamento) que permite ao duplicador criar 
fichas de corte para chaves que ainda não se 
encontram no banco de dados da Silca. 
Pode-se ter acesso ao Code Maker do tablet de 
Futura e Futura Pro uma vez adquirido e ativado 
através da especial atualização software. Pode ser 
utilizado sem necessidade de ligação à Internet.

Para quais tipos de chaves
Code Maker é uma funcionalidade única (um único 
código de compra) que permite criar fichas de 
corte para chaves planas bem como para chaves 
de pontos. Ao contrário, não é suportada a criação
de fichas de corte para chaves laser.

Para quais máquinas
Code Maker está disponível para: 
 Futura Pro, 
 Futura Pro Japan, 
 Futura Pro sem tablet, 
 Futura Pro Automotive, 
 Futura Pro Automotive Token, 
 Futura Pro One,
 Futura Edge,
 Futura, 
 Futura Japan, 
 Futura China, 
 Futura Automotive, 
 Futura Automotive Token, 
 Futura One.

Importação fichas criadas com Code Maker em SKP

Futura e Futura Pro
Code Maker
A exclusiva função que permite 
a criação de fichas de corte 
ainda não presentes no banco 
de dados da Silca está agora 
disponível para as duplicadoras 
das famílias Futura e Futura Pro

Os clientes que utilizam Code 
Maker em SKP com outras du-
plicadoras electrónicas Silca po-
derão importar as fichas de corte
já criadas* por meio de USB pen. 

O software Code Maker de Fu-
tura  e Futura Pro atualiza auto-
maticamente as indicações rela-
tivas ao hardware a utilizar (mor-
dente, garras, fresas, etc.). 

* Não está disponível a importação global de todas as fichas de corte.


