Designer Gradini de Iarna 6.0
Realizati cat mai rapid ofertarea, calculatia si
vizualizarea Gradinilor de Iarna in faza de ofertare

NOU IN VERSIUNEA 6.0
Cotarea automata in 2D/3D
Dupa preferinte in modul de vizualizare 3D se realizeaza cotarea gabaritului piesei proiectate cat si cotele
intermendiare ale segmentelor atat pe lungime cat si pe latime si inaltime.

Cotarea se face intre axe si are ca scop orientativ ofertarea si prezentarea (inca nu este valabil pentru productie).

Intocmirea ofertei. Prezentare
Pana acum nu aveati posibilitatea decat sa salvati si sa tipariti imagini cu piesa proiectata precum si cu calculatiile
corespunzatoare.
Incepand cu versiunea 6.0 puteti sa introduceti atat
coordonatele clientului (nume, prenume, adresa, etc.)
cat si datele firmei Dvs. in antet.
Astfel, printr-un singur click puteti genera oferta
piesei proiectate care contine datele importante, si
anume:
–

–
–
–
–
–

logo-ul firmei, textul introductiv, datele de
identificare ale firmei si persoana care a
prelucrat oferta
data si numarul ofertei
datele de identificare ale clientului
generare automata de vederi 2D fata, lateral,
sus
generare automata vedere 3D cu posibilitatea
introducerii imaginii de fundal
calculatia pretului si eventuale modificari

Oferta poate sa fie prezentata, salvata in fisier PDF,
tiparita sau trimisa direct prin e-mail.
Forma de prezentare a ofertei poate sa fie
personalizata de catre fiecare utilizator in parte
deoarece in aceasta varianta aveti un editor de
formulare integrat.

Noi posibilitati de prezentare
In catalogul de obiecte sunt integrate noi modele si tipuri de tigle pentru acoperis, care pot fi utilizate in program.

Fiecare suprafata de geam care se introduce ca element liber poate fi asociata cu alte elemente ca suprafete de
acoperis (tipuri de tigle).
Astfel se pot introduce suprafete de acoperis impreuna cu suprafete de sticla sau chiar sticla cu diferite nuante sau
acoperisuri din diverse materiale.

Important
Programul Designer Gradini de Iarna 6.0 a fost testat si este compatibil cu cel mai nou sistem de operare Windows 7.
Desigur va punem la dispozitie si preturile pentru up-grade-ul de la versiunile precedente la versiunea actuala.

