
EASY PRODUCT FINDER (NÁVRHOVÝ PROGRAM)

NOVÝ TROX EPF (NÁVRHOVÝ PROGRAM)

Rychlý. Spolehlivý. Inovativní.

Návrhový program TROX Easy Product Finder se stal nezbytným nástrojem ve stavebnictví a
službách pro stavebnictví. Intuitivní koncept je uživatelsky přívětivý. Uživatelé mají možnost
volně si zvolit konstrukci a konfigurovat jednotlivé pracovní oblasti. Zadání údaje pomocí
klávesnice a klávesové zkratky umožňuje uživatelům pracovat rychleji.

Kromě dodatečných výrobkových skupin, které jsou nyní dostupné v návrhovém programu Easy
Product Finder, například regulačních systémů TROX a LABCONTROL a vyústí od společnosti
TROX HESCO Switzerland, doznala zdokonalení i navigace a ovládání programu

Lepší přímý přístup k výběru výrobků a struktuře výrobků, snadné přidání nebo změna položek
projektu, nově zařazené vyhledávání výrobků pro rychlý návrh, a zcela přepracovaný
interaktivní průvodce návrhem místností ‑ nyní též pro regulační systémy ‑ rovněž dovoluje
pracovat rychle, spolehlivě a nápaditě.

Ihned po vytvoření konstrukčního projektu se exportuje a stáhne seznam materiálu se všemi
určenými výrobky, včetně základních technických údajů.

Díky přístupu na TROX NET lze zjistit i údaje o ceně.

Podmínky používání vyhledávače Easy Product Finder
Společnost TROX GmbH potvrzuje, že stávající software TROX Easy Product Finder (EPF) a
jeho aktualizace lze stáhnout a používat bezplatně.

Tato licence není výhradní. TROX GmbH si ponechává veškerá práva na změny a úpravu
softwaru.

Podpora operačního systému
Podporují se tyto operační systémy:

   - Windows XP SP3

   - Windows 7

Poznámka: Jestliže nemáte dosud instalovaný .NET-Framework 4.0, během instalace programu
Easy Product Finder budete na to upozorněni a instalaci budete moci provést.

Kompatibilita a podpora předchozí verze:
Doporučujeme používat nový Easy Product Finder 2, abyste měli vždy aktuální informace

Upozorňujeme, že předchozí projektové soubory nejsou kompatibilní s novým návrhovým
programem Easy Product Finder 2. Podpora návrhového progamu Easy Product Finder 1.x
skončil na konci roku 2012.
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