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Rohové okno

Vlastní textury s transparentním pozadím 

Pohled z venku do místnosti

Práce s konstrukčními prvky Neutral katalogu  

Čelní pohled na více stěn současně 

Použiti 3D objektů výrobců spotřebičů

Barevnost prvků frontu (možnost Přiřadit záhlaví)

Horní rampa

Vymezovací clona – nezávislá na katalogu výrobce kuchyní 

Perspektiva na druhém monitoru 

Skupiny zboží – rozšíření standardních skupin

Dodatečné texty v zápatí dokumentu Nabídka

Profily dávkového tisku

Standardní místo dodání 

TÉMATA

Tipy & Triky



Chceme naplánovat rohové okno s rámem bez sloupku

1. Rozdělit obrys stěn v půdoryse (mezi stěny, kde má být 
okno)

2. Změnit délku rozdělených stěn - stěny se musí překrývat!!! 

ROHOVÉ OKNO
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Chceme naplánovat rohové okno bez sloupku 

3. Na stěny naplánovat  okna ve vzdálenosti  0mm od rohu stěny 
(pravého/levého) 

4. Vložit pozadí okna !!!

ROHOVÉ OKNO
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Chceme připravit texturu popředí okna s průsvitnou 
oblasti

Všeobecné informace:

• Podporovány jsou tři formáty: JPG, BMP, TIFF 

• Velikost textury je nutno přizpůsobit obsahu obrázku nebo účelu použití

• Textury uložit do adresáře USERMAT 

• Název textury max. 20 znaků

Upozornění: Pro každou barvu, každý vzor, každý obrázek v plánování musí 
být načtena vlastní textura, proto se může u komplexních plánování velmi 
rychle nashromáždit velmi velký počet textur. Tento velký počet textur 
vyžaduje velké požadavky na kapacitu paměti, což může vést i u výkonných 
počítačů k výraznému zpomalení výpočtů perspektivy.

VLASTNÍ TEXTURY 

S 

TRANSPARENTNÍM 

POZADÍM
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Chceme připravit texturu popředí okna s průsvitnou 

oblastí

• Obrázek uložíme v grafickém programu jako 8 bitové BMP (256 barev)

• Požadovanou oblast textury vyplníme určitou barevnou hodnotou tj. 
světle zelená s RGB hodnotou 0,255,0. 

VLASTNÍ TEXTURY 

S 

TRANSPARENTNÍM 

POZADÍM
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Chceme připravit vizualizaci popř. s balkonem

Připravíme půdorys s: 

a. Rohovým oknem bez rámu 

b. Vnitřní stěnou se standardním balkonovým oknem 

c. Vyplníme balkonový prostor 

POHLED Z VENKU 

DO MÍSTNOSTI
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Chceme vytvořit snížený strop s použitím 

konstrukčního prvku NEUTRAL katalogu 

1. NEUTRAL katalog – KONSTRUKČNÍ PRVKY

2. Vybrat artikl např. Wandvorbau O-Form (nástavba stěny)

3. Přizpůsobit rozměry prvku + využit možnost OTOČIT/NAKLOPIT

PRÁCE S 

KONSTRUKČNÍMI 

PRVKY 
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Chceme připravit čelní pohled na více stěn současně

 Podmínka – jen rovnoběžné stěny

1. S klávesou CTRL označit příslušné rovnoběžné stěny

2. Menu ikona Čelní pohled 

ČELNÍ POHLED NA 

VÍCE STĚN 

SOUČASNĚ
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Chceme do projektu vložit 3D objekt např. troubu Miele

Všeobecné informace:

• Podporovány jsou tři formáty dat: *.3DS, *.SKP a *.PYO 

• Konstrukci uložit do adresáře USECAD 

Tipy pro používání 3D-konstrukcí

Název souboru by měl být krátký - jméno souboru je zobrazeno v 
půdorysu

Podobné 3D-konstrukce seřadit do příslušných podadresářů v 
adresáři USERCAD

Pokud 3D-konstrukce bude použita v jednom plánováni vícekrát, je 
lépe ji zkopírovat a ne znovu importovat

POUŽITÍ 3D 

OBJEKTŮ 

VÝROBCŮ 

SPOTŘEBIČŮ
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Chceme do projektu vložit 3D objekt např. troubu Miele

1. Stáhnout objekt v příslušném formátu ze stránek výrobce např. 
http://www.miele-project-
business.com/international/de/project_business/produkte/planung.asp
x

2. Zkopírovat objekt do složky USERCAD

3. Připravit skříňku pro použití spotřebiče tj. změnit typ frontu skříňky na 
REGÁL 

POUŽITÍ 3D 

OBJEKTŮ 

VÝROBCŮ 

SPOTŘEBIČŮ
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http://www.miele-project-business.com/international/de/project_business/produkte/planung.aspx


Chceme změnit barvu některých prvků frontu 

1. Ve Výběru modelu vybrat min. 2 záhlaví

2. Kontextové menu na okně Perspektiva – položka Přiřadit záhlaví 

3. V dialogovém okně vybrat záhlaví (jine než 1.) a zvolit jednu z

možností – CELÝ FRONT V DANÉM ZÁHLAVÍ nebo PRVEK FRONTU V 

DANÉM ZÁHLAVÍ.  

4. Kliknout na příslušnou skříňku/prvek frontu 

BAREVNOST 

PRVKŮ FRONTU 

(možnost PŘIŘADIT 

ZÁHLAVÍ)
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Chceme naplánovat horní rampu mezi horními skříňkami  

1. Pracovní prostor HORNÍ RAMPA

2. Označit horní skříňky, mezi které má být vytvořena horní rampa (s klávesou 

CTRL)

3. Kontextové menu položka VYTVOŘIT HORNÍ RAMPU

4. V dialogovém okně vybrat umístění rampy – dostupné dvě možnosti

INFO: Horní rampa je délkově závislý díl a bude zobrazena v požadovaném 

barevném provedení včetně ceny po vybrání příslušných parametrů ve Výběru 

modelu na záložce Varianty generování (v použitém katalogu Hofemeier horní rampa 

= Oberboden).

HORNÍ RAMPA 
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Chceme naplánovat vymezovací clonu mezi spodní 

skříňky, nezávislou na katalogu výrobce kuchyní 

1. Pracovní prostor Korpus

2. Označit spodní skříňky, mezi které chceme naplánovat vymezovací 

clonu (s klávesou CTRL)

3. Kontextové menu položka VYTVOŘIT VYMEZOVACÍ CLONU

4. V dialogovém okně vybrat parametry pro clonu – pozice, typ, druh 

frontu.

VYMEZOVACÍ 

CLONA NEZÁVISLÁ 

NA KATALOGU 
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Chceme mít dodatečný náhled na perspektivu na  

druhém monitoru - výhodné pro prezentaci při 

komunikaci se zákazníkem

 Podmínka – nutná grafická karta se 2 výstupy + druhý monitor s 

příslušným nastavením rozlišení 

 Výsledek – zákazník vidí pouze perspektivu, vy pracujete v 

klasickém režimu

Systémová nastaveni:

1. Menu Náhled – Nastavení 

2. Záložka Perspektiva 

3. Označit položku Zobrazit perspektivu na monitoru 2

PERSPEKTIVA NA 

DRUHÉM 

MONITORU
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Chceme rozšířit 3. standardní skupiny zboží o např. 

pracovní desky

 Výsledek – v nabídce/objednávce jsou viditelny také částky za 

jednotlivé skupiny zboží tj. Nábytek, Pracovní desky, Elektro, 

Příslušenství

Systémová nastaveni:

1. Menu Systém – Nastaveni – Záložka STANDARDNÍ SKUPINY ZBOŽÍ

2. Úprava názvu 3. standardních skupin, zavedení češtiny (Holz =>Nábytek)

3. Založení nové standardní skupiny zboží Pracovní desky 

4. Změna přiřazení kalkulační skupiny v datech katalogu výrobce – přenesení 

PD ze skupiny Nábytek do nove skupiny Pracovní desky

SKUPINY ZBOŽÍ –

ROZŠÍŘENÍ 

STANDARDNÍCH 

SKUPIN
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Chceme použit v zápatí dokumentu nabídka text 
týkající se např. všeobecných obchodních podmínek 
prodeje 

Systémová nastavení:

1. Menu Kmenová data – STANDARDNÍ TEXTY 

2. V okně Správa standardních textů vytvořit vlastní text (-ty) např. 
obchodní podmínky  

3. V náhledu tisku Nabídky tlačítko Rozvržení – záložka Závěr

4. Vybrat příslušný text  

Tip pro experty: 

Pro vytváření standardních textů máte k dispozici parametr #KONEC 
STRÁNKY#. Pomocí toho parametru bude vynuceno ruční zalomení stránky. 
Pokud použijete #KONEC STRÁNKY# v nějakém standardním textu, bude celý 
text, který následuje za tímto parametrem, vytištěn na nové stránce. Samotný 
parametr se samozřejmě nevytiskne.

DODATEČNÉ 

TEXTY V ZÁPATÍ 

DOKUMENTU 

NABÍDKA
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Chceme dopředu seskupit formuláře při dávkovém 

tisku pro určitou pracovní činnost např. vytvoření 

nabídky 

Systémová nastavení:

1. Menu Systém – Nastavení – Záložka ROZVRŽENÍ TISKU

2. V oblasti Přednastavení pro dávkový tisk vložit nový profil např. 

Nabídka dávkový tisk

3. Určit, které formuláře se mají pro tento profil dávkového tisku použít. 

např. nabídka, půdorys atd.

PROFILY 

DÁVKOVÉHO 

TISKU  
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INFO: Při dávkovém 

tisku je možné 

vytisknout dokumenty 
do PDF 



Chceme pro dodávku zboží standardně používat 
adresu odlišnou od adresy záhlaví firmy 

 Upozornění: Odlišné místo dodání by mělo být zadáno pouze tehdy, 
pokud se dodací adresa liší od obchodní adresy (místa podnikání), 
jako např. u externího expedičního skladu. 

Při vyvolání dialogu Parametry tisku objednávky bude automaticky pro 
všechny objednávky zobrazena uložena dodací adresa!

Systémová nastavení:

1. Menu Kmenová data - Správa adres

2. Zadat příslušnou adresu

3. Menu Systém - Nastaveni - Záložka Uživatelská data 

4. Vybrat standardní místo dodání 

STANDARDNÍ 

MÍSTO DODÁNÍ 
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20 years PLM and 3D experience

DĚKUJEME ZA POZORNOST

iwona.bartosova@technodat.cz


