Naše služby uživatelům KD

Naším cílem je přizpůsobit KD co nejvíce Vašim potřebám, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce, nejen kreslení, ale také cenové nabídky, objednávky, návaznost na výrobu atd.
Proto nabízíme další služby, které Vám práci s KD usnadní a zrychlí.
Tyto služby nejsou zdarma, ale investice se Vám jistě vrátí v krátkém čase.
Rádi Vám poradíme, předáme naše zkušenosti a připravíme podmínky pro efektivní práci.

Zde je to, co umíme a s čím Vám můžeme pomoci:

	úprava generického katalogu. To znamená Vaše kódy, rozměry, dvířka, ceny, . . . 
	vytvoření nového katalogu podle Vašich požadavků

vytvoření vlastních dokumentů Word
	rozpad skříněk na jednotlivé součásti a možnost exportu kusovníku nebo soupisu dílců


Vlastní katalog, který obsahuje odpovídající ceny prvků, je důležitý pro správné využití KD.
Můžeme rychle a výhodně vytvořit návrh knihovny, který si dál můžete doplňovat a upravovat.

Zejména pro výrobce dvířek máme další možnost, jak poskytnout jejich sortiment co největšímu počtu uživatelů KD. Jedná se o vytvoření dvou katalogů: jeden se samostatnými dvířky a druhý pouze s korpusy. Odběratelé pak mají možnost využít tyto oba katalogy současně, nebo použít katalog korpusů s vlastními rozměry skříněk.

KD dokáže generovat kusovník nebo soupis dílců.
Data je možné exportovat v různých formátech (.txt, .csv, .pts, .stk), které můžete použít pro programy optimalizace nářezného plánu. V KD jsou některé programy již definované, ale je možné sestavit vlastní výstup.
Soupis dílců využijete například pro výdej kování ze skladu apod.

Exportovaný soubor může obsahovat tyto informace:
	typ součásti (deskový materiál pro korpus, čelo, profily-hrany apod., kování, hmoty-lepidlo, lak apod., práce)

název dílce
počet shodných součástí nebo dílců
délka
šířka
výška
název materiálu
kód materiálu
směr vláken
pořadové číslo objektu ve scéně
název objektu
reference objektu

Kusovník (soupis dílců) je možné exportovat sumarizovaný (sečtení totožných součástí) nebo jako soupis jednotlivých objektů ve scéně.


V případě zájmu pište nebo volejte:

Marketa.Holomkova@seznam.cz" Marketa.Holomkova@seznam.cz
+420 608 026 392

