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Увод

Уважаеми ViSoft Premium потребител,

Миналата година отново получихме множество предложения и идеи от Вас. Благодарим Ви за Вашата 
откритост и позитивен дух, които допринасят за усъвършенстването на Visoft Premium. И този път отново 
искаме да Ви възнаградим за оказаното доверие. 

Обновлението за 2015 година ще Ви срещне с донякъде малки, донякъде обширни новости и подобрения. Те могат да бъдат обобщени в 
сферите на „Работа в 3D”, “Помещение“, „Photo Tuning“, „Browser“. Последното ще се докаже с качества като: приятно, спестяващо време 
и улесняващо потребителя.

Очаквам Вашата обратна връзка. Винаги чета писмата Ви с огромен интерес и лично ще Ви отговоря. Заедно можем да направим огромна 
крачка към  ViSoft Premium-а, който желаете да имате в ежедневното си планиране и презентация пред клиентите.

Насладете се на новите функции и продължавайте успешната си работа с нашата програма.

Райнер Нислер,
Ръководител на развойната дейност и  CEO на ViSoft GmbH 
Email: rainer.nissler@visoft.de

Признателност:
Както винаги, моите благодарности са отправени към нашия изобретателен, ефективен във всеки аспект на планирането и внедряването, 
интелигентен екип от отдел Развитие на продукта. Така също и на неуморния отдел по внедряване на база данни и така внимателния 
отдел „Тестване на продукта“.



Новостите са много лесни  в Обнови Онлайн :

В съдържанието просто кликнете върху главата, от която се 
интересувате и авртоматично ще прескочите на избраната 
страница.

Ако желаете да видите допълнителни обяснения на фунцията 
просто кликнете върху стрелката и ще се страртира видео на 
ViSoft Premium.

Нови функции: Директно. Бързо. Лесно
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Работа в 3D 
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Меню в 3D

Завършени процеси в  3D.
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Копирай&Постави

Копиране и поставяне на блокове, плочки, и текстури, обекти и светлини.
Щ

РАКВАНЕ С 
Н БУТОН НА 
МИШ

КАТА

https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Преместване на обекти в 3D

Преместването във всички посоки и дублирането са лесни.

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Изчертаване на региони в 3D

Изчертаване на региони директно в 3D с прилепващи точки.

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Пълно оразмеряване при поставяте в 3D

3D

2D

Когато се поставят врати, прозорци, ниши, блокове и обекти размерите се виждата на екрана и могата да се нагласят директно в 2D .
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Скриване на стени

С полета на камерата около стаята е възможно да се види помещението отвътре. Освен това, стените ще могат автоматично да изчезват 
в последователен ред. 

Щ
РАКВАНЕ С 

Н БУТОН НА 
МИШ

КАТА

https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10


Помещение
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Кръгли стени

Вече можете да построите кръгли стени с прозорци и ниши.

ИЗДЪРПАЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Изтриване на избрани стени

Отделни стени могат да се изтрият или променят на всеки етап на проектирането.

https://www.youtube.com/watch?v=IVA1WUu2JTM&index=5&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Ъглови прозорци

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Огледални блокове и групи

Избери блок, обект или група - маркирай Огледално - Готово.

Щ
РАКВАНЕ С 

Н БУТОН НА 
МИШ

КАТА

https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO


Стандартизация & подобрения на аталозите
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Директен достъп до всички каталози

Чрез Общия каталог имаш достъп до 
всички каталози  без да се налага да 
обикаляш всеки един по отделно.

Избери и постави без да напускаш планирането.
Превключване между Проектиране и Каталози.



18

Разширени фунции при търсене

Търсене по размери, артикулен номер и серия. Резултатите се появяват по време на избора. Избраните филтри за търсене ще останат 
активни.

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Бърза информация над мишката

Получи детайлна информация като поставиш мишката над обекта.
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Подсказка за обновления в каталога

В каталога са вмъкнати като отметка наличните новите плочки и обекти. Обновлението може да бъде стартирано веднага за улеснение.

Щ
РАКВАНЕ С 

Н БУТОН НА 
МИШ

КАТА



Photo Tuning



22

Дълбочина на полето

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Предварителен преглед от 9 до 16 пъти по-бърз

Осветлението може да бъде настроено бързо с предварителен преглед без текстури и да бъде коригирано после ако е необходимо.



Разни
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Пълнене на вани & мивки с вода

Сега обектите лесно могат да бъдат запълнени с вода и в 2D и в·3D.

https://www.youtube.com/watch?v=8SccC5kFcvY&index=9&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Асистент за плот

Естествените камъни са с всякакви форми и краища.

https://www.youtube.com/watch?v=GzFkY3MHEfM&index=4&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Огледално напасване на плочките

Плочки с огледален каменен декор.
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Смесители за 2 умивалника

Бързи Обекти вече поставя няколко смесителя едновременно автоматично.
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Прилепване „Център на плочка“ & „Център на санитария“

Нови функции за прилепване при поставянето и преместването на обектите

ЩРАКВАНЕ С 
Н БУТОН НА 
МИШКАТА
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Поставяне на плочки при Lux Elements-Formelements

Поставяне на мозайка при  Lux Elements-Formelements.
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Living Cube

Living Wall подържа прожекция към 4 точки едновременно: под + 3 стени, така както и включване и изключване на обекти.
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Магическа дъска

Постави отрязан PNG-файл с ефекта на 3D-обект

ЩРАКВАНЕ С 
Н БУТОН НА 
МИШКАТА
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Други
Символи за отопление, ВиК, санитарни обекти
Сега в разпечатката може да бъде показана и тръбната инсталация.

Ново управление на обновленията
Преглед на инсталираните и достъпни бази.

Изчертаване на слоеве в 3D
Санитарните обекти могат да се поажат с променлива прозрачност на фона на плочките.

Дъска за идеи
Допълнителни настройки в Асистента за Стенен Панел за създаване на концептулен дизайн за изложение.

Разделяне и обединяване на стени
Сега стените могат свободно да бъдат разделени на сегменти и после отново обединени. Различни материяли могат да бъдат 
обвързани с различните сегменти.

Оптимизация на плочките в 2D/3D
Избраните настройки на фугите могат автоматично да се прехвърлят върху стените и блоковете.

DIN Врати
Нови врати по DIN-стандартите.

Камера
Ускоряването на движението сега може да бъде настройвано.

Множество от плочки
Може да бъде зададена произволна посока автоматично.

Schlüter, Blanke и Proline
Задаване на профили по ъглите.

Успех с ViSoft Premium 2015!


