
2021 - Design
Zichten
Volgorde commando's
Grondplan, verhogingen, doorsneden, 3D en assemblages
Aanmaken van zichtpunten en wegwijzer 3D camera's
Plaatsen van lichtpunten, afwerkingen en 3D texturen
Volledig renderen (foto, cartoon, manueel en gearceerd)
Ruimten
Muren: recht, onder hoek, gebogen, kathedraal, gewelfd en peninsula
Vormgeven muren in hoogtezicht
Definiëren van plafonds en vloeren
Onderdelen en materialen
Aanmaken van aliassen en materiaal kits
Aanmaken van composiet materialen
Personaliseren van profielen, sierlijsten en materialen
Wijzigen van materialen, afmetingen en onderdeel vormen
Vormgeven van onderdelen (eenvoudige voorwaarden)
Tekeningen en functies CAD 2D
Statische teken scènes
Aanmaken en opslaan van tittelbloks
Tekenen en wijzigen van lijnen, polylijnen, rechthoeken, circels, bogen, enz
Vullen, afschuinen en lijnen
Afmetingen
Notitie Pijlen
Groeperen van meerdere CAD objecten
Prijszetting / Schattingen
Basiskosten
Samenstellen materiaalkosten
Aanmaken en toewijzen van materiaal leveranciers
Bepalen van verkoopprijzen per materiaal
Stuk voor stuk
Waardebepaling per ruimte
Input / Output
Import/export van commando's (ORD & ORDX)
Import van gepersonaliseerde commando's (CSV bestanden)
Import/export van ruimtes
Import/export van installatie bibliotheken
Import/export afbeeldingen
Import/export DXF 2D & 3D
Export COLLADA & Vortek Spaces
Andere
Personaliseerbare automatisering standaards (UCS)

Compatibele aanvullingen
*Cabinets (meubilair)
Bepalen van  meubel constructie methodes
Constructie van front omlijsting en afdekking
Constructie zonder kader en 32mm
Gepersonaliseerde assemblage catalogi van meubels



Beheer van namen, afmetingen, grepen en prijzen van wandkasten
Bepalen van constructie methodes voor laden en geleiders
Samenstellen van deur panelen/laden en fronten
Aanmaken van deur profielen
Wijzigen van afmetingen et positie van onderdelen
Wijzigen van assemblage afwerking, interieur en exterieur
Meerdere soorten plinten
Volledig beheer van indeling (plaatsing en afmetingen van deuren, laden enz…)
Spiegelen en omkeren van assemblages
Openen van lades en deuren voor presentatie
Volledige contrôle over positionering en rotatie
Kopiëren/plakken en plaatsen van assemblages
Editor voor indeling lade korpussen
Laden met zwaluwstaart
Toevoegen van sierlijsten aan assemblages
Richting houtnerf  volgen
Opslaan van assemblage groepen
Afwerking afgerond of onder hoek
Vormgeven van meubel (eenvoudige voorwaarden)
Blokkeren, vrijgeven en automatisch hernummeren van de assemblage volgorde
Editor voor indeling van deuren
Opslaan alliasses van assemblages
Combineren van meerdere sokkels vanuit bovenzicht
Front raamwerk in druppelvorm
Automatisch vullen met meubilair

*Closets (wandkasten)
Aanmaken van construcrie methodes voor wandmeubels
Constructie 32 mm
Gepersionaliseerde catalogi van assemblages
Beheer van namen, afmetingen, grepen en prijzen van wandkasten
Bepalen van constructie methodes voor laden en geleiders
Aanmaken van deur profielen
Aanmaken van deurprofielen
Wijzigen van afmetingen et positie van onderdelen
Wijzigen van assemblage afwerking, interieur en exterieur
Meerdere soorten plinten
Volledig beheer van indeling (plaatsing en afmetingen van deuren, laden enz…)
Spiegelen en omkeren van assemblages
Openen van lades en deuren voor presentatie
Volledige contrôle over positionering en rotatie
Kopiëren/plakken en plaatsen van assemblages
Editor voor indeling van lade korpussen
Lades met zwaluwstaart
Toevoegen van sierlijsten aan assemblages
Voortzetting van houtnerf richting
Opslaan van groepen assemblages
Afwerking afgerond of onder hoek
Blokkeren, vrijgeven en automatisch hernummeren van de assemblage volgorde
Editor voor indeling van deuren
Opslaan van aliasses van assemblages
Draadmanden
Wandkast assemblages
Verticale wandkasten
Horizontale wandkasten



Indeling van hangkasten
Schuine schoenplanken 

Compatibele aanvullingen
xCRM
Project Beheer per ontwerper/ingenieur
Project beheer per klant
Contract Beheer (gebruikers, klanten, leveranciers, contractant)
Contact rapporten
Opvolging van projecten

+Tour
Geavanceerd renderen met zich verplaatsen in het project in real time
Achtergrond in hoge resolutie


