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Uvodnik

Dragi ViSoft Premium uporabniki,

v preteklem letu ste nam znova posredovali številne zanimive predloge in želje. Zahvaljujemo se za vašo odprtost 
in pozitivno naravnanost, s katero prispevate k razvoju programa Visoft Premium. Upam, da vam bomo uspeli 
vaše zaupanje kar najbolj povrniti.

Verzija 2015 prinaša mnoge manjše izboljšave, pa tudi  nekatere večje novosti. Tokrat smo se izdatno posvetili delu s programom v 3D načinu, vstavl-
janju sten, Photo Tuningu in izbirnim menijem. Spremembe na zadnjem področju še posebej pripomorejo k hitrejši in prijaznejši uporabi programa. 

Kot vedno se tudi tokrat veselim vaših povratnih informacij in odzivov. Zmeraj jih prebiram z velikim zanimanjem in rad osebno odgovarjam na njih. 
Skupaj lahko naredimo še mnogo korakov k čim boljši predstavitvi za vaše kupce, ki jo dosežete s vsakodnevnim projektiranjem s programom.

Uživajte v novih funkcijah in nadaljujte uspešno delo z našim programom!

Rainer Nissler,
Vodja razvoja in direktor podjetja ViSoft GmbH 
E-pošta: rainer.nissler@visoft.de

Zahvala:
Zahvaljujem se naši ekipi domiselnih in učinkovitih sodelavcev na vseh področjih razvoja in testiranja programa ter podatkovnih baz keramičnih 
ploščic, tekstur in sanitarne opreme. 



Uporaba tega dokumenta je zelo enostavna:

V vsebini na desni strani kliknite na naziv posameznega poglavja, ki 
vas zanima in pomaknili se boste na stran z njegovo vsebino. 

Če želite videti dodatno razlago funkcije z videom, kliknite na puščico.

Prikaz novih funkcij: hitro, neposredno, enostavno.
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Delo v 3D prikazu
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Orodna vrstica

Orodja za delo neposredno v 3D prikazu.
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Kopiranje in lepljenje

Kopiranje in lepljenje zidov, načina polaganja ploščic, tekstur, objektov in luči.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Premikanje objektov v 3D

Enostavno premikanje in obračanje objekta po vseh oseh.

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Vstavljanje območij v 3D

Območja lahko vstavite neposredno v 3D prikazu – vključno z zajemanjem.

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Prikaz mer pri vstavljanju objektov

3D

2D

Pri vstavljanju vrat, oken, vdolbin in objektov se izpišejo mere. Spreminjate jih lahko z vnosom številk v polja.
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Skrivanje sten

Z obhodom prostora je ta prikazan iz vseh strani. Pri tem se lahko stene samodejno skrivajo.
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https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10


Načrt
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Ukrivljene stene

Vstavljanje ukrivljenih sten z okni in vdolbinami.

POVLECI

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Brisanje posameznih sten

Katerokoli steno lahko izbrišete v poljubnem trenutku.

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

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Preslikava zidov in skupin

Zidove in skupine lahko enostavno preslikate.
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https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO


Poenotenje in izboljšave brskalnikov
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Hiter dostop do vseh izb. menijev

V oknu raziskovalca je omogočen dostop 
do vseh podatkovnih baz, ne glede na to,  
v katerem meniju se nahajate.

Tako lahko izbirate ploščice, teksture, objekte in drugo ne da 
bi prekinili projektiranje z odpiranjem izbirnih menijev.
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Razširjeno iskanje

Iščete lahko tudi po merah, kataloških številkah in serijah. Rezultati so vidni že po delnih vnosih. Izbrani filtri ostanejo vključeni. 

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Prikaz dodatnih informacij

V izbirnem meniju za san. opr. se pojavi okence z dodatnimi informacijami, ko z miško pokažete na objekt.
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Namig o novih posodobitvah v brskalniku

Kadar je na voljo posodobitev posamezne baze, je le ta v brskalniku označena z rdečim klicajem. Prenos posodobitev lahko opravite hitro in učinkovito. 
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Photo Tuning
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Globinska ostrina

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Hitrejša izdelava predogleda

Predodgled v Photo Tuningu lahko izdelate v enostavni obliki. Tako lahko hitro preverite nastavitve osvetlitve.



Posamezne izboljšave
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Vstavljanje teksture vode

Umivalnike in kadi lahko zdaj enostavno napolnite s teksturo vode v  2D ali 3D.

https://www.youtube.com/watch?v=8SccC5kFcvY&index=9&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Pomočnik za izdelavo pultov

Zaobljene pulte lahko izdelate zelo hitro in enostavno.

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

Usmeritev kamnitih ploščic lahko posebej prilagajate.
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Pipe na dveh umivalnikih

Samodejno postavljanje sanitarnih objektov lahko opremi dva umivalnika s pipami. 
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Dodatne možnosti zajemanja

Zajemanje prikaže dodatne možnosti pri postavljanju sanitarne opreme.

DESNI KLIK



30

Ploščice na objektih Lux elements

Objekte proizvajalca Lux elements lahko zdaj opremite s ploščicami.
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Living Cube

Living Wall po novem podpira simultani prikaz s štirimi projektorji: tako lahko prikažete tla in tri stene.
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Drugo
Simboli za instalacije centralne kurjave, vodovoda in sanitarne opreme
Uporabite jih lahko na vaših izpisih.

Nov upravitelj prenosov baz podatkov
Izboljšan nadzor prenosa in namestitve baz podatkov.

Izbor slojev v 3D prikazu
Transparenten prikaz sanitarne opreme v meniju za polaganje ploščic. 

Konceptne table
Pomočnik za izdelavo stenskih tabel je razširjen z možnostjo izdelave konceptnih tabel. 

Spajanje in ločevanje sten
Stene lahko ločite na segmente ali pa jih spojite. 

Optimizacija polaganja ploščic v 2D/3D
Izboljšano ujemanje fug na stenah, zidovih in tleh. 

Vrata po DIN standardu
Dodatne oblikovne nastavitve vrat in podbojev.

Prikaz
Nastavitev hitrosti premikanja kamere. 

Ploščice z več lici
Samodejno polaganje z naključnim obračanjem ploščic. 

Schlüter, Blanke in Proline
Bordure s profili.

Veliko uspeha pri delu z ViSoft Premium 2015!


