
LogiKal® 3D Geometry

LogiKal® posiada wielofunkcyjne, dwukierunkowe Złącze 3D. Bliska współpraca firmy Orgadata z
partnerami pozwoliła stworzyć i rozwinąć specjalny interfejs. Złącze to umożliwia konwertowanie
konstrukcji takich jak np. fasady, świetliki czy ogrody zimowe.
Dzięki takiemu rozwiązaniu programy konstruktorskie oraz LogiKal® bez problemu pracują ze sobą
jako systemy zintegrowane. Zaletą dla użytkownika jest możliwość podglądu całego procesu
tworzenia konstrukcji w tylko jednym systemie. Eliminuje to konieczność pracy z kilkoma różnymi
programami.Bardzo ważne jest również to, że program LogiKal® daje szerokie możliwości łatwej
integracji z istniejącymi procesami w firmie. Właśnie taka pełna możliwość wymiany informacji
między systemami, sprawdza się szczególnie w segmencie małych przedsiębiorstw.

  

Złącze 3D dla programów do konstrukcji ogrodów zimowych
Projektuj ogrody zimowe używając odpowiedniego oprogramowania. Dlatego Orgadata stworzyła
specjalne złącze dla programów do konstrukcji ogrodów zimowych 3D. Złącze to zapewnia
bezproblemową komunikację z programem LogiKal®. W posiadanym programie do ogrodów
zimowych tworzy się wszystkie wymagane listy cięcia oraz zestawienia materiałowe, a następnie
jednym kliknięciem przesyła się wszystko do programu LogiKal®. W widoku 3D w programie
LogiKal® masz możliwość przyporządkowania szkła i innych wypełnień w ogrodach zimowych.
Wszelkie informacje na temat całej konstrukcji mogą być przesłane bezpośrednio z programu
LogiKal® do centrum obróbczego CNC.
Między innymi LogiKal® obsługuje połączenie 3D z programem KKP fi rmy Soft-Ing.-Team GmbH &
Co. KG (www.soft-ing-team.de).

  

Złącza 3D dla programów konstrukcyjnych

https://www.oknonet.pl/firma/oferta/www.soft-ing-team.de


Moduł ten daje możliwość tworzenia konstrukcji według Państwa wyobrażeń. Umożliwia to
zewnętrzny program konstrukcyjny 3D. Pojedyncze linie mogą być zamienione w profile z bazy
danych LogiKal®. Zintegrowane, przyjazne okno dialogowe programu umożliwi Państwu
zdefiniowanie profili, wariantów łączenia słupów/rygli i wspiera podczas określania grup profilowych.
W oknie podglądu widać wszystkie elementy jako przekroje. Do programu LogiKal® można
importować kompletną konstrukcję ze wszystkimi profilami i zestawieniem materiałów. Tutaj
definiują Państwo szkło i wypełnienia. Praktyczny widok 3D pokazuje wszystkie wykonane
uzupełnienia.
Złącze 3D jest wykonane między innymi dla oprogramowania konstrukcyjnego 3D HiCAD, firmy Next,
oprogramowania ISD firmy I system GmbH (www.isdcad.com) jak również dla AutoCAD dla aplikacji
Athena firmy CAD-Plan GmbH (www.cad-plan.com).
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