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A Szerkesztő

Kedves ViSoft Premium Felhasználó!

A tavalyi évben is hihetetlenül sok javaslatot és ötletet kaptunk Önöktől. Köszönjük a nyíltságot és a ViSoft Premium fejlesz-
téséhez való pozitív hozzáállást. Ezúttal is szeretnénk a bizalmukat sokszorosan meghálálni.

A 2015-ös frissítéssel kisebb-nagyobb újításokat és javításokat kap. Ezek a következő területeket érintik: „munka 3D-ben“, 
„helyiség“, „Photo Tuning“ és“adatbank“. Éppen az utolsó terület fogja bizonyítani Önnek,  hogy az alkalmazás mennyire élvezetes, időtakarékos és felhasználó-
barát. 

A visszajelzéseknek nagyon fogok örülni. Mindig nagy érdeklődéssel olvasom, és személyesen válaszolom meg ezeket. Önökkel együtt ismét egy óriási lépéssel 
közelebb kerülhetünk egy olyan ViSoft Premium-hoz, ami megkönnyíti Önnek a mindennapi tervezést és ügyfélprezentációt. 

Lelje örömét az új funkciókban és továbbra is sok sikert kívánunk a munkájához a szoftverünkkel!

Rainer Nissler,
A ViSoft GmbH vezérigazgatója és fejlesztésvezetője: 
rainer.nissler@visoft.de

Köszönetnyilvánítás:
Szeretnék köszönetet mondani mint mindig a fantáziadús, hatékony és a tervezés és végrehajtás szempontjából is együtt gondolkodó Fejlesztési csoportnak. Ugy-
anígy a fáradhatatlan Adatintegrációs csapatnak és a figyelmes Tesztelőknek. 
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Az újdonságok Online egészen egyszerűen működik:

Kattintson a Tartalomjegyzékben arra a témára, ami érdekli, és máris a kere-
sett oldalon találja magát. 

Amennyiben a funkcióhoz tartozó videót meg szeretné nézni, kattintson 
egyszerűen a nyílra, és máris indul a ViSoft Premium Oktató-videó.

Új funkciók: Direkt. Gyors. Egyszerű.
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Dolgozni 3D-ben
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Eszközök 3D-ben

Teljes munkafolyamat 3D-ben.
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Másolás&Beillesztés

Falak, csemék és textúrák, objektumok és fények másolása és beillesztése.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Objektumok mozgatása 3D-ben

Objektumok mozgatása és forgatása minden irányban most már könnyedén kivitelezhető.

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Burkolási területek rajzolása 3D-ben

Burkolási területek rajzolása közvetlenül 3D-ben kiindulóponttal. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Teljes méretezés lerakáskor 3D-ben

3D

2D

Ajtó, ablak, falmélyedés, fal és objektum elhelyezésekor minden méret megjelenik, és közvetlenül 2D-ben módosítható is.
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Sétarepülés elrejtett falakkal

A kameramozgás a szobában lehetővé teszi, hogy belelássunk. Ehhez a külső falakat automatikusan eltűntetheti. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10
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Helyiség
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Ívelt külső falak

Ívelt külső falak ablakkal és falmélyedéssel.

HÚZNI

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Szabadon választott fal törlése

Mostantól a tervezés bármely szakaszában eltávolíthat és újra rajzolhat falakat.

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

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Belső falak és csoportok tükrözése

Válasszon ki egy belső falat, szaniterobjektumot vagy egy csoportot – döntse el, melyik tengely mentén szeretné tükrözni – és már kész is.
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https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Kereső egységesítés & javítás
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Közvetlen hozzáférés minden keresőhöz

Az adatbank-keresővel hozzáférhet
minden adatbankhoz, anélkül, 
külön-külön meg kellene nyitnia azokat.

Kikeresni és beilleszteni, anélkül, hogy a tervet elhagyná. Ugráljon 
ide-oda tervezés és keresés között.  
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Széleskörű keresőfunkciók

Keresés méret, rendelési szám és széria szerint. Eredmények már töredékek beírása tán is. A választott keresési szűrő aktív marad. 

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Gyorsinformáció a keresőben

Részletes termékinformációkat láthat, ha az egérrel a kiválasztott szaniterre áll. 
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Frissítések jelzése a keresőben

A csempe- és szaniterböngészőben is talál jelzéseket, a frissítések pedig gyorsan és egyszerűen letölthetőek. 
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Photo Tuning
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Mélységi fókuszálás

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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9–16-szor gyorsabb előnézet

Felületi textúrák nélkül készített előnézeti képpel gyorsan ellenőrizhető és esetleg javítható a világítás. 
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Különálló pontok



25

Mosdók & kádak feltöltése vízzel

Mostantól a szaniterobjektumokat probléma nélkül 2D-ben vagy 3D-ben is feltöltheti vízzel. 

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

Kőlapok minden formában profillal, kivágással, peremmel. 

https://www.youtube.com/watch?v=GzFkY3MHEfM&index=4&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Bookmatching csempéknek

Természetes mintázatú csempék tükrözése.
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Csaptelep 2 modsóra

A Szaniter / Gyors menü most egyszerre több csapot is elhelyez automatikusan. 
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Igazítási funkciók „fuga középre“ & „szaniter középre“

Új igazítási funkciók az objektumok elhelyezéséhez és eltolásához.

JOBB 

KATTINTÁS
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Lux Elemek-Formabútorok burkolása

Lux Elemek-Formabútorok mozaikkal burkolhatóak. 
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Living Cube

Living Wall támogatás 4 kivetítővel egyidőben: padló + 3 fal valamint szaniter be/ki.
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Továbbiak
Fűtés, víz, szaniter szimbólumok 
A csatlakozások megjeleníthetőek nyomtatásban

Új Update Manager
Teljes áttekintése a telepített és a rendelkezésre álló adatbankokól. 

Megjelenő szintek 3D-ben
Csempe menüben is a szaniterek fokozatosan átlátszóvá tehetők. 

Mintatábla
Kibővített falitábla asszisztens mintatáblák tervezéséhez a bemutatóterem számára. 

Falak feldarabolása és összekötése
Falokat a szegmensek mentén feldarabolhat és újra egyesíthet. 
Az egyes szegmentekhez különböző anyagok rendelhetőek. 

Burkolás optimalizálása 2D/3D-ben
A padló bukrolásakor választott fugakiosztás automatikusan alkalmazható a falakra és a belső falakra is.

DIN ajtók
Új, a DIN-norma szerint létrehozott ajtók.

Kamera
A mozgás léptéke igény szerint változtatható. 

Nem szabályos mintázatú burkolólapok
Az automatikus, véletlenszerű lerakás előre beállítható. 

Sok sikert kívánunk a ViSoft Premium 2015-ös verziójával történő tervezéshez!


