EPLAN Pro Panel
Λίγα λόγια…
Με το EPLAN Pro Panel, το νέο καινοτόμο προϊόν
της EPLAN, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την
ολοκλήρωση της πλατφόρμας μας παρέχοντας
τρισδιάστατη 3D μορφή αναπαράστασης της
διάταξης και τοποθέτησης των υλικών στον
ηλεκτρολογικό πίνακα, παρέχοντας έτσι την
δυνατότητα προεπισκόπησης της κατασκευής από
το στάδιο της μελέτης!
" Με λίγα λόγια: Ακριβώς το κατάλληλο εργαλείο
για την εταιρία σας!"
Εναλλακτικά, αντί της χρήσης της υπάρχουσας
εφαρμογής «EPLAN 2D Mounting Panel» για
σχεδίαση της πλάτης του πίνακα σε 2 διαστάσεις,
το EPLAN Pro Panel παρέχει αποτελεσματικό και
βέλτιστο 3D σχεδιασμό διάταξης με παροχή
κατάλληλων σχεδίων αναπαράστασης καθώς και
εγγράφων για την κατασκευή όπως πληροφορίες
υλικών, καλωδίωσης και κοπής.





Το EPLAN Pro Panel είναι διαθέσιμο για τις
εκδόσεις:

EPLAN Electric P8 Compact
Select
Professional

EPLAN Pro Panel - τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:











Ενιαία πλατφόρμα εργασίας χωρίς ιδιαίτερο κόπο εκμάθησης
Ολοκληρωμένο και ομοιόμορφο σχεδιασμό έργου σε
ενιαία βάση
Ελαχιστοποίηση αλλαγών
Εργασία με 3D αναπαράσταση που αντλεί πληροφορίες
από τα σχέδια
2D αναπαράσταση που προκύπτει αυτόματα από το 3D
Σχέδιο
Αποτελεσματική διαστασιολόγηση, έξυπνη διάταξη
τοποθέτησης και έλεγχος σύγκρουσης
Προετοιμασία εγγράφων παραγωγής, παραγγελίας
υλικών και ελέγχου αποθεμάτων
Ακριβής καθορισμός μηκών σε λίστες υλικών και
κοπής καλωδίων

Έλεγχος μηχανημάτων, σχεδίαση μπαρών χαλκού, κοπή,
σήμανση καλωδίων και πολλά ακόμη με την έκδοση Professional

Δείτε πως είναι στη πραγματικότητα ένας πίνακας και
πως στη πράξη μέσα από το EPLAN Pro Panel:

EPLAN Education
Όλοι οι φοιτητές, σπουδαστές, δάσκαλοι, καθηγητές και επαγγελματίες που θα ήθελαν
να αποκτήσουν την γνώση του EPLAN δεν έχουν παρα να κατεβάσουν την εκπαιδευτική
άδεια με περιορισμό χρήσης 270 ημερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού κατεβάσετε το EPLAN, θα πρέπει να κάνετε “on-line registration” από
τον ίδιο υπολογιστή και όχι από κάπου αλλού.
Download
 EPLAN Education 2.5
Η version 2.5 δουλεύει ΜΟΝΟ σε 64bit υπολογιστή. Απαιτεί 64bit Office ή SQL
Express. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eplan.info/quickstart/en-us

 EPLAN Education 2.4
Η version 2.4 δουλεύει σε 32bit & 64bit υπολογιστή. Εάν η εγκατάσταση γίνει ως
32bit τότε δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση.
 EPLAN Education 2.3
Η version 2.3 είναι 32bit.






Συμβουλευτικές διαδικασίες
Τεχνολογία λογισμικού
Εφαρμογή
Παγκόσμια υποστήριξη

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Χρήστος Δημητριάδης
Γενικός Διευθυντής

Μαζαρακίδης Παναγιώτης
Τεχνικός Υποστήριξης

EPLAN Hellas
Προμηθέως 27, 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310556966 – Fax: 2310526265
Email: info@eplan.gr – www.eplan.gr

Αράπογλου Κική
Γραμματειακή Υποστήριξη

