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TYPY & TRIKI

20 years PLM and 3D experience

Typy & Triki

TEMATY

Okno rogowe
Tekstury własne z transparentnym tłem
Widok z zewnątrz do pomieszczenia
Praca z bryłami katalogu Neutral
Podgląd frontowy na kilka ścian równocześnie
Wykorzystanie obiektów 3D producentów sprzętu AGD
Podział frontu (opcja Przydziel nagłówek)
Panel oświetleniowy
Blenda wypełniająca – niezależna od katalogu producenta
Perspektywa na drugim monitorze
Grupy towarów - rozszerzenie standardowych grup
Teksty dodatkowe w dokumencie Oferta
Profile druku w druku partiami
Miejsce dostawy – wprowadzenie adresu dostawy
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OKNO ROGOWE

Chcemy przygotować okno rogowe z ramą bez słupka
1. Rozdzielić kontur ścian zewnętrznych na rzucie (między
ścianami gdzie ma być okno)

2. Zmienić długość rozdzielonych ścian – ściany muszą się
pokrywać !!!
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OKNO ROGOWE

Chcemy przygotować okno rogowe z ramą bez słupka
3. Na ściany włożyć okna w odlegości 0mm od rogu (odpowiednio
prawego/lewego)

4. Włożyć plan drugi okna!!!
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Chcemy przygotować teksturę planu pierwszego okna z
transparentnym obszarem

TEKSTURY
WŁASNE Z
TRANSPARENTNYM TŁEM

Informacje ogólne:
•
•
•
•

Tekstury w formatach JPG, BMP, TIFF
Rozmiar tekstur należy dostosować do zawartości obrazka lub celu
wykorzystania
Tekstury zapisać do folderu USERMAT
Nazwa tekstury max. 20 znaków

UWAGA: W planowaniu dla każdego koloru, każdego wzoru, każdego obrazka
musi zostać wczytana odpowiednia tekstura, co w przypadku kompleksowych
projektów może prowadzić do nagromadzenia się dużej ilość tekstur. Większa
ilość tekstur wymaga dużej pojemności pamięci komputera, co może prowadzić,
nawet w przypadku silnych komputerów, do wyraźnego spowolnienia obliczeń
perspektywy.
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TEKSTURY
WŁASNE Z
TRANSPARENTNYM TŁEM

Chcemy przygotować teksturę planu pierwszego okna
z transparentnym obszarem
•
•

Obrazek zapisujemy jako BMP 8 bitowe (256 kolorów)
Obszar transparentny wypełniamy określoną wartością kolorystyczną –
jasnozieloną z wartością RGB 0,255,0.
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WIDOK Z
ZEWNĄTRZ DO
POMIESZCZENIA

Chcemy przygotować wizualizację np. z balkonem
Przygotujemy rzut z:
a. Oknem rogowym bez ramy
b. Ścianą wewnętrzną ze standardowym oknem balkonowym
c. Zagospodarujemy przestrzeń np. balkonu
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PRACA Z
BRYŁAMI

Chcemy zbudować sufit podwieszany z wykorzystując
bryłę z katalogu Neutral
1. Katalog Neutral – Elementy konstrukcyjne
2. Wybrać artykuł np. Wandvorbau O-Form
3. Dostosować

rozmiary bryły + możliwość Obróć/Pochyl
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PODGLĄD
FRONTOWY NA
KILKA ŚCIAN
RÓWNOCZEŚNIE

Chcemy przygotować równoczesny podgląd frontowy
kilku ścian
Warunek - tylko ściany równoległe
1. Zaznaczyć z klawiszem CTRL właściwe ściany równoległe
2. Ikona Podgląd frontowy
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WYKORZYSTANIE
OBIEKTÓW 3D
PRODUCENTÓW
AGD

Chcemy do projektu wprowadzić obiekt 3D np.
piekarnik Miele
Informacje ogólne:
•
Konstrukcje w formatach: *.3DS, *.SKP i *.PYO
•
Obiekty zapisać do folderu USECAD

Typy do korzystania z konstrukcji 3D
•
Nazwa pliku powinna być krótka – pojawia się w rzucie
•
Podobne konstrukcje 3D należy zapisać do odpowiednich
podfolderów w folderze USERCAD
•
Konstrukcję wykorzystną w planowaniu kilka razy lepiej jest skopiować
a nie ponownie importować
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WYKORZYSTANIE
OBIEKTÓW 3D
PRODUCENTÓW
AGD

Chcemy do projektu wprowadzić obiekt 3D np.
piekarnik Miele
1.

2.
3.

Pobrać obiekt ze stron producenta http://www.miele-projectbusiness.com/international/de/project_business/produkte/planung.asp
x
Skopiować obiekt do folderu USERCAD
Przygotować szafkę pod sprzęt tzn. zmienić typ frontu szafki na REGAŁ
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PODZIAŁ FRONTU

Chcemy zmienić kolorystykę niektórych elementów
frontu
1. W wyborze

modelu wybrać min. 2 nagłówki
2. Na oknie Perspektywa menu kontekstowe - pozycja PRZYPORZĄDKUJ
NAGŁÓWEK
3. W oknie dialogowym wybrać nagłówek (inny niż 1.) i określić

- Cały front
w danym nagłówku czy tylko Element frontu w danym nagłówku.
4. Kliknąć na określoną szafkę
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Chcemy zaplanowć panel oświetleniowy między szafkami
górnymi

PANEL
OŚWIETLENIOWY
1.

2.
3.
4.

Obszar pracy Panel oświetleniowy
Zaznaczyć szafki górne, między którymi chcemy wytworzyć panel (z CTRL)
Menu kontekstowe pozycja WSTAW PANEL OŚWIETLENIOWY
W oknie dialogowym określić pozycję panelu – do wyboru dwie możliwości

INFO: Panel jest elementem zależnym od długości i będzie pokazany we
właściwym wykonaniu, kolorystyce i z ceną po wybraniu odpowiednich
parametrów w Wyborze modelu na zakładce Warianty generowania (w katalogu
Hofemeier panel to pozycja Płyta górna).
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Chcemy zaplanowć blendę między szafkami dolnymi

BLENDA
WYPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.

Obszar pracy Korpus
Zaznaczyć szafki dolne, między którymi chcemy wytworzyć blendę (z
klawiszem CTRL)
Menu kontekstowe pozycja WSTAW BLENDĘ
W oknie dialogowym określić parametry blendy – pozycja, typ, rodzaj
frontu.
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PERSPEKTYWA NA
DRUGIM
MONITORZE

Chcemy uzyskać dodatkowy podgląd perspektywy na
drugim monitorze
 Warunek – niezbędna karta graficzna z 2. wyjściami + drugi
monitor z odpowiednimi ustawieniami rozdzielczości
 Efekt – klient widzi tylko perspektywę, projektant pracuje w trybie
klasycznym
Ustawienia systemu:
1. Menu Podgląd – Ustawienia
2. Zakładka Perspektywa
3. Zaznaczyć pozycję Pokaż perspektywę na 2. monitorze
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GRUPY TOWARÓW

Chcemy rozszerzyć 3. standardowe grupy towarów
producenta o np. blaty robocze
 Efekt – w ofercie/zamówieniu widoczne sumy konkretnych grupy towarów tj.
Meble, Blaty, Sprzęt, Akcesoria.
Ustawienia systemu:
1. Menu System – Ustawienia – Zakładka Standardowe grupy towarów
2. Zmian nazwy 3. standardowych grup na j. polski np. Holz => Meble itp.
3. Wprowadzenie nowej grupy towarów Blaty robocze
4. Zmiana przyporządkowania grupy kalkulacyjnej w danych katalogu
producenta - przeniesienie blatów z grupy Meble do grupy Blaty
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TEKSTY
DODATKOWE W
OFERCIE

Chcemy wprowadzić na końcu dokumentu oferta teksty
związane np. z ogólnymi warunkami handlowymi studia
Ustawienia systemu:
1. Dane podstawowe – Teksty standardowe
2. W oknie Administrator tekstów stand. wprowadzić tekst(-ty) własne np.
Warunki handlowe
3. W podglądzie druku Oferty przycisk Ustawienia – zakładka Zakończenie
4. Wybrać odpowiedni tekst

Typ dla ekspertów:
W tekstach standardowych można wykorzystać parametr #KONIEC STRONY#.
Z jego pomocą zostanie wymuszone ręczne załamanie strony. Jeżeli wykorzystasz
#KONIEC STRONY# w tekście standardowym to cały tekst, który następuje po tym
parametrze, zostanie wydrukowany na nowej stronie. Parametr oczywiście nie
zostanie wydrukowany.
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PROFILE DRUKU W
DRUKU PARTIAMI

Chcemy pogrupować zestawy formularzy, które mają
zostać wykorzystane przy określonej czynności w
druku partiami np. przygotowanie oferty
Ustawienia systemu:
1. Menu System - Ustawienia - Zakładka Ustawienia druku
2. W obszarze Profile druku partiami wprowadzić nowy profil np. Oferta
druk partiami
3. Wybrać formularze powiązane z nowym profilem np. oferta, rzut,
perspektywa itd.

INFO: Przy Druku
partiami można
wydrukować dokumenty
do PDF
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STANDARDOWE
MIEJSCE
DOSTAWY

Chcemy wprowadzić jako standard adres dostawy inny od
siedziby firmy
 Informacja: Inne miejsce dostawy należy wprowadzić tylko wtedy, gdy
adres dostawy różni się od adresu siedziby studia np. w przypadku
magazynu niezależnego.
Podczas wywołania dialogu Parametry druku zamówienia adres dostawy
jest zapisany automatycznie na wszystkich zamówieniach!

Ustawienia systemu:
1. Menu Dane podstawowe – Administrator adresów
2. W otwartym oknie dialogowym wprowadzić adres np. miejsca dostawy
3. Menu System - Ustawienia – Zakładka Dane użytownika
4. W obszarze Stand.miejsce dostawy/firma montażowa wybrać
odpowiedni adres

iwona.bartosowa@technodat.cz

DZIĘUJĘ ZA UWAGĘ

20 years PLM and 3D experience

