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Smart-Builder
Smart-Builder este liderul mondial al programelor
de proiectare a structurilor din sticla precum cabine
de dusuri, vitrine de magazine si centre comerciale,
balustrade. In acest moment, programul nostru
este utilizat de mai mult de o mie de companii
in intreaga lume si a permis constructia a mai mult
de un milion de structuri.

Important:
• Nu sunt necesare cunostinte CAD
• Ruleaza independent de materialele utilizate
• Evitarea erorilor si risipirea materialelor
• Reducerea considerabila a timpului pentru
proiectare si realizare a devizului
• Prezentari atragatoare in 3D
• Calculul rapid si precis al costurilor
• Calculul precis al dimensiunilor sticlei si al
debitarilor
• Lista completa a materialelor
• Instructiuni de instalare
• Suport tehnic

Smart-Shower
Smart-Shower este un program de proiectare a
cabinelor de dus. Suporta o gama foarte larga de
configuratii posibile, chiar si pentru structurile
cu complexitate ridicata. Acest lucru este foarte
important deoarece la structurile complicate putem
sa economisim timp in ce priveste proiectarea dar
si pentru faptul ca se pot face si cele mai multe
erori manuale de calcul.
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Smart-Shopfront
Smart-Shopfront suporta o gama foarte larga de
materiale si accesorii arhitecturale pentru o
proiectare precisa si rapida a vitrinelor magazinelor
sau a peretilor separatori interni. In momentul
adaugarii unui element, ii schimbati pozitia, ii
modificati dimensiunea si mecanismele de actionare
precum si mecanismele inchidere, Smart-Shopfront
va recalcula totul automat.
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Smart-Balustrade
Smart-Balustrade va usureaza munca pentru stabilirea
unui deviz pentru vanzarea balustradelor de sticla,
cu ajutorul unei interfete grafice intuitive, utilizand
functia drag & drop precum si o alegere usoara a
metrialelor. Mai mult decat atat, proiectele Dvs. sunt
diponibile imediat in 3D si in culori, puteti modifica
vederea prin intoarceri sau rotiri ale vederii si prin
schimbarea unghiurilor.
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Smart-Railing
Cu ajutorul Smart-Railing se proiecteaza sisteme de
parapeti in aluminiu sau sticla, cu stalpi si cabluri.
Programul permite o parametrizare standard pentru
o utilizare cat mai usoara si rapida, lasand totodata
un control total asupra detaliilor. Se tipareste o lista
completa de materiale, de la stalpi si montanti pana
la cel mai mic surub.

Smart-Toolbox
Smart-Toolbox este un sistem de vanzare si de
contabilitate sofisticat, specializat pentru comerciantii
de sticla si firmele partenere de toate marimile.
Smart-Toolbox este perfect pentru a urmari drumul
si derularea lucrarilor de la oferta si pana la facturare,
urmarirea platilor, comanda materialelor si punerea
lor in opera. Toate modulele Smart-Builder pot fi
integrate in Smart-Toolbox si astfel reunite intr-o
singura interfata usor de utilizat.
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