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Editorial

Beste ViSoft Premium gebruiker. 

Ook het afgelopen jaar hebben we weer onwaarschijnlijk veel ideeën en opmerkingen van u mogen 
ontvangen. Hartelijk dank voor uw openheid en de positieve sfeer waarin we ViSoft Premium ver-
der kunnen ontwikkelen. Ook deze keer willen wij uw inzet weer volledig terugbetalen.

U ontvangt in de Update 2015 een overvloedige, deels kleinere, deels grotere nieuwe en verbeterde functies. Deze laten zich voor-
namelijk onderverdelen in “3D werken”, “Tegels zetten”, “Photo Tuning” en de bibliotheken. Vooral het laatste onderdeel is veel 
gebruikersvriendelijker geworden en zal u veel tijd besparen.

Uw terugkoppeling zal ik met veel genoegen ontvangen. Ik lees deze altijd met zeer veel interesse en zal u persoonlijk beantwoor-
den. Samen met u komen we steeds dichter tot de meest perfecte presentatie software voor uw showroom die u zich wensen kan.

Heel veel plezier met de nieuwe functies en veel succes met onze nieuwe software!

Rainer Nissler,
Hoofd ontwikkeling en directeur van ViSoft GmbH 
Email: rainer.nissler@visoft.de

Dankbetuiging:
Ik wil vooral ons innovatieve, efficiënte en in elk onderdeel meedenkende ontwikkelteam van harte danken. Evenals ons onvermo-
eibare integratieteam en de oplettendheid van ons testteam.



Inhoud
Nieuws in update online werkt heel eenvoudig:

Klik op het thema in de inhoudsopgave wat u interesseert en 
u komt direct op de gewenste pagina.

De video kunt u starten 
door op de pijl te klikken.

Nieuwe functies: Direct. Snel. Eenvoudig.

In 3D ontwerpen 4
Werkbalk in 3D 5
Copy&Paste  6
Object in 3D bewegen 7
Gebieden in 3D tekenen 8
Complete doorlopende maten tijdens plaatsen in 3D 9
Rondvlucht met automatisch verborgen muren 10

Ruimte 11
Ronde buitenmuren 12
Wissen van een of meer muren 13
Hoekramen 14
Spiegelen van wanden en groepen 15

Browser uniformering en verbeteringen 16
Directe toegang tot alle browsers 17
Uitgebreide zoekmogelijkheden 18
Snelle informatie bij “mouse-over” 19
Informatie als er een update beschikbaar is 20

Photo Tuning 21
Scherpte diepte 22
9 tot 16 keer snellere preview 23

Overig 24
Wastafels en baden met water vullen 25
Werkblad assistent 26
Bookmatching voor tegels 27
Kranen op twee wastafels 28
Snap functie op middelpunt voeg en middelpunt sanitair 29
Betegelen van Lux Elements objecten 30
Living Cube 31
Magic board 32

Overige 33
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In 3D ontwerpen
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Werkbalk in 3D

Volledige bewerkingsmogelijkheden in 3D

Ruimte

Tegels

Sanitair
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Copy&Paste 

Kopiëren en plaatsen van wanden, tegels, texturen, objecten en lichtbronnen
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https://www.youtube.com/watch?v=CXRZnl3rAsg
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Object in 3D bewegen

Bewegen en draaien van objecten in alle richtingen is eenvoudig handelbaar

https://www.youtube.com/watch?v=IGSw2Le72u0
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Gebieden in 3D tekenen

Gebieden in 3D tekenen met behulp van snap punten.

https://www.youtube.com/watch?v=ywKJ9o9odAY
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Complete doorlopende maten tijdens plaatsen in 3D

3D

2D

Bij het plaatsen van deuren, ramen, nissen, wanden en objecten worden alle maten ge-
toond en kunnen in 2D direct aangepast worden.
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Rondvlucht met automatisch verborgen muren

Een rondvlucht om de ruimte maakt een blik naar binnen mogelijk, de muren worden automatisch verborgen.

R
EC

H
T
S
K
LIK

https://www.youtube.com/watch?v=eXSAECn7mcY
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Ruimte
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Ronde buitenmuren

Ronde buitenmuren met ramen en nissen.

SLEPEN

https://www.youtube.com/watch?v=RIOFQVP8Y2o
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Wissen van een of meer muren

muren kunnen nu in elke fase van het ontwerp worden gewist of aangepast

https://www.youtube.com/watch?v=04dXUVnD7aE
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Hoekramen

https://www.youtube.com/watch?v=QEBdfS480-w
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Spiegelen van wanden en groepen

Muur, sanitairobject of groep selecteren - spiegelas kiezen - klaar.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZYGAtFq_cyU
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Browser uniformering en verbeteringen
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Directe toegang tot alle browsers

Met de databasebrowser toegang tot 
alle bibliotheken zonder omweg langs 
alle specifieke browsers.

Selecteren en plaatsen zonder uw ontwerp te verla-
ten. Spring heen en weer tussen de browser en uw 
ontwerp.
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Uitgebreide zoekmogelijkheden

Zoeken op maat, bestelnummer of serie. Al tijdens het typen wordt er gefilterd. Zoekfilters blijven aktief.

https://www.youtube.com/watch?v=ogssoPnkG7U
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Snelle informatie bij “mouse-over”

Gedetailleerde productinformatie als u met de muis over een artikel beweegt.
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Informatie als er een update beschikbaar is

In de browser wordt met een uitroep teken aangegeven dat er een update beschikbaar is. Rechtsklik om te downloaden.
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Photo Tuning
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Scherpte diepte

https://www.youtube.com/watch?v=jXTivpIfhic
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9 tot 16 keer snellere preview

Met een preview zonder materialen kan de lichtinstelling sneller worden beoordeeld.
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Overig
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Wastafels en baden met water vullen

Sanitair objecten kunnen nu eenvoudig met water worden gevuld.

https://www.youtube.com/watch?v=wpxHFjQ6B20
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Werkblad assistent

Werkbladen in alle vormen, met verschillende profileringen.

https://www.youtube.com/watch?v=FhFmpu_dU10
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Bookmatching voor tegels

Natuursteentegels spiegelen.
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Kranen op twee wastafels

Sanitair snel zet nu ook meerdere kranen automatisch.
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Snap functie op middelpunt voeg en middelpunt sanitair

Nieuwe snapfunctie voor het plaatsen en verschuiven van objecten.

RECHTSKLIK
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Betegelen van Lux Elements objecten

Lux Elements objecten zijn met mozaiek te betegelen.
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Living Cube

Living Wall support van 4 projectoren / beamers tegelijkertijd: vloer en 3 wanden.
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Magic board

Plaats transparante PNG bestanden met de werking van een 3D object.

RECHTSKLIK
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Overige
Symbolen voor verwarming, water en sanitair
Aansluitingen kunnen in de uitgave worden getoond.

Nieuwe update manager
Totaaloverzicht van de geïnstalleerde en beschikbare bibliotheken.

Tekening lagen in 3D
Sanitair kan transparant getoond worden.

Concept tegelborden
De wandtafel assistent is uitgebreid met conceptborden

Muren delen en verbinden
Muren kunnen in segmenten worden opgedeeld en weer verbonden worden.
Aan de diverse segmenten kunnen diverse materialen worden toegekend.

Tegel optimalisering in 2D/3D
Het op de vloer uitgekozen tegelsnijplan kan automatisch op de muren worden overgenomen.

DIN deuren
Nieuwe volgens DIN normen ontworpen deuren.

Camera
De mate van beweging kan worden ingesteld.

Tegels met meerdere afbeeldingen
Standaard instellingen om ook deze tegels toevallig te zetten

Schlüter, Blanke en Proline
Profielen kunnen nu ook als afsluiting op tegels worden gezet.

Wij wensen u heel veel succes met deze nieuwe ViSoft versie.


