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Editorial

Stimaţi utilizatori  ai Programului ViSoft Premiumwender von ViSoft Premium,

Am luat în considerare si de această dată, atunci cand am inceput dezvoltarea aceastei ultime versiuni a progra-
mului, sugestiile şi ideile dvs.. Vă mulţumesc pentru spiritul pozitiv şi creativ în sensul evoluţiei ViSoft Premium. 

Actualizarea 2015 compleatează mica dumneavoastră avere în domeniul proiectării 3D, cu inovaţii foarte mari în 
acest domeniu şi multe alte îmbunătăţiri ale funcţiilor actuale. Ele pot fi rezumate în domeniile precum : „Lucrul în 3D“, „Spaţiu“, „Foto Tuning“ şi „Date“.

Doar simpla operare a acestor ultime funcţii va dovedi o interactivitate prietenoasă, plăcută şi economie de timp. Feedback-ul dumneavoastră m-ar 
face foarte fericit. Voi citi parerile dumneavoastră cu interes şi le voi răspunde personal. Doar împreună vom fi mai aproape de cerinţele de proiectare 
zilnice pe care le au clientii dumneavoastră.

Multe succese şi o proiectare cat mai plăcută cu ViSoft!

Rainer Nissler,
Director de Dezvoltare si CEO ViSoft GmbH
Email: rainer.nissler@visoft.de

Multumiri:
Ca de fiecare dată, gandul şi mulţumirile mele sunt îndreptate şi spre echipa noastră de programatori, integratori de date si cei care testează progra-
mul, pentru  eficienţă, proiectarea bine gânditătă şi implementare.



Noutati in actualizare, Online foarte simplu:

În tabelul de cuprins, faceţi clic pe subiect care vă interesează, şi 
ajungeti direct la pagina dorită

Dacă doriţi să vedeţi acum prezentarea Video, clic pe săgeată şi înce-
pe ViSoft Premium instructiuni de utilizare.
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Proiectare In 3D            
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Toolbar in 3D

Prelucrare aplicare completa in 3D.



6

Copy&Paste

Copiaza si aseaza de la perete, Placi ,Texturi, Obiecte si Lumina.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Miscare Obiect in 3D

Miscare in toate directiile a Obiectelor.

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Domenii placare desenare in  3D

Desenare domeniu placi direct in 3D cu Snapp-Puncte.

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Masurare completa la asezare in 3D

3D

2D

La asezare Usi, Ferestre, Nise, Ziduri si Obiecte arata toate dimensiunile si modificare in 2D.
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Planare vizuala cu peretii ascunsi

Planare vizuala a spatiului. Ascunderea automata a peretilor exteriori.
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https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10


Camera
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Pereti exteriori rotunzi

Pereti exteriori rotunzi cu nise si ferestre.

PULL

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Sterge pereti individuali

Modificare pereti in plan.

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

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Oglinda pereti si grupuri

Zid, Sanitare, Grupuri selectie
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https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO


Browser  Standardizare & Imbunatatire 
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Specificatie pentru Browser

Banca de date
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Functii cautare

Cautare dupa dimensiune numar comanda si serie.

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Info rapid cu Mouse-over

Detalii produc la trecere cu  Mouse-ul.
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Updates i Browser

Info despre placile noi si Sanitare si actualizarea se poate realiza rapid.
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Photo Tuning
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Profunzime si claritate

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Vizualizare până la 16 de ori mai rapida

Cu doar o simpla previzualizare luminozitatea poate fi verificata.



Puncte unice
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Cazi si lavoare umplere cu apa

Sanitare umplere cu apa.

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

Placa naturala cu toate formele de profile.

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

Reflexii piatra naturala.
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Armaturi pe doua lavoare

Sanitare rapid – asezare in diferite pozitii.
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Snapping „Tile center“ & „Sani center“

Functie PRINDE la asazare obiecte.

RIGHT CLICK
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Placare Lux Elements-Impartire forma

Lux Elements-Forma cu mozaic
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Living Cube

Living Wall-Support priectie in acelasi timp da 4 ori: podea + 3 Pereti Sani inchis/Deschis.
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Magic Board

Plasaţi fişierele PNG decupate cu efectul unui Obiect 3D

RIGHT 
CLICK
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Altele
Symbole pentru incalzire, apa , Sanitare
Racordul poate fi aratat in plan.

Un nou Update Manager
Prezentare generală a bazelor de date instalate şi disponibile.

Drawing Layers in 3D
Instalaţii sanitare, treptat transparente pot fi afişate în domeniul

Panel Mostre
Pentru crearea demostre pentru placi in expozitii.

Impartire pereti si legaturi
Pereţi pot fi acum împărţiti în segmente şi reconectati. Materiale diferite, atribuire segmente individuale.

Optimizare Placi in 2D/3D
La placare pardoseala, selectare atunci când  articulaţiile pot fi transferate automat în pereți.

DIN Usi
Usi noi create conform DIN standard.

Camera
Pasul nivelului de miscare poate fi ajustat.

Placi de mai multe ori
Instalarea automată a placilor poate pot fi prestabilite la întâmplare.

Mult succes cu proiectarea in ViSoft Premium 2015!


