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Ανακαινίσεις & διακόσμηση – ARREDOCAD  
 

Το καινοτόμο λογισμικό για εσωτερική διακόσμηση και ανακαινίσεις Arredocad 

Designer, περιλαμβάνει πρόσθετα Plugins τα οποία ανάλογα με την έκδοση που 

διαθέτετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε σε ελάχιστο χρόνο 

ακόμα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ergocad.eu
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Πρόσθετο virtual reality 
O χρήστης μέσω server (MyCloud) μπορεί να αποθηκεύσει πανοραμικές λήψεις 

360ο και να δημιουργήσει περίπατο εικονικής πραγματικότητας και να περιηγηθεί 

στα δωμάτια, εισάγοντας μάλιστα πληροφορίες για τα αντικείμενα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί και να στείλει τον σύνδεσμο στον πελάτη του.  

 

 

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο εδώ για να περιηγηθείτε στο χώρο. 

*Για να χρησιμοποιηθεί το Virtual reality απαιτείται η έκδοση Arredocad 13.5 ή 

μεταγενέστερη 

**Μπορεί να προστεθεί τόσο στην έκδοση Arredocad LT όσο και στην professional  

 

 

 

Αγορά   τώρα 

https://service.dinamicasoft.com/arredocad360/viewer360/arredocad360.html?xml=projects/1828/1489392461218/arredocad360.xml
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Πρόσθετο Image + 
Επεξεργαστείτε την τελική φωτορεαλιστική σας εικόνα γρήγορα και δημιουργικά 

σαν να είχατε ένα ολοκληρωμένο Photoshop. Μπορείτε να εισάγετε ένα Logo στην 

εικόνα σας ή να αλλάξετε παραμέτρους όπως φωτεινότητα, αντίθεση, διαχείριση 

χρωμάτων κ.α., καθώς και να προσαρμόσετε φίλτρα ώστε να δημιουργήσετε εφέ 

στον φωτορεαλισμό σας, όπως θαμπάδα, ηλιοφάνεια, ανάγλυφο κ.α. 

 

 

*Μπορεί να προστεθεί τόσο στην έκδοση Arredocad LT όσο και στην professional  

 

 

 

 

Αγορά   τώρα 
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Πρόσθετο Slide Show 
Χρήσιμο εργαλείο που σας βοηθάει να παρουσιάσετε τα έργα σας από διάφορες 

οπτικές γωνίες με εντυπωσιακή ποιότητα. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε video 

μορφής mp4 χρησιμοποιώντας πολλές εικόνες του έργου σας (renderings, 2D ή 3D 

σχέδια, layouts κ.α.). 

 
 

 
*Επιλέξτε τον σύνδεσμο εδώ για να δείτε  συνοπτική παρουσίαση. 

**Μπορεί να προστεθεί τόσο στην έκδοση Arredocad LT όσο και στην professional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά   τώρα 

https://www.youtube.com/watch?v=4xMr8moSXKQ
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Πρόσθετο για αρχεία Skp/3Ds 
Σας επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή 3D σχεδιαστικών αντικειμένων στο Arredocad 

από αρχεία μορφής .skp .3ds, τα οποία  μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα και 

γρήγορα. Έτσι, θα έχετε πρόσβαση εκτός από τα 27000 αντικείμενα του Arredocad 

& στην παγκόσμια βιβλιοθήκη 3d αντικειμένων 3d warehouse με εκατομμύρια 

έτοιμα αντικείμενα. 

 

*Μπορεί να προστεθεί μόνο στην έκδοση Arredocad professional  

 

 

 

 

Αγορά   τώρα 
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Πρόσθετο Video path plus 
Δημιουργήστε εύκολα και γρήγορα video υψηλής ανάλυσης με την περιήγηση 

εντός του έργου σας σε αρχείο μορφής mp4. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε 

και να ανατρέξετε σε «διαδρομές» που έχετε δημιουργήσει σε προηγούμενα έργα 

καθώς και να επεξεργαστείτε το τελικό video.  

 

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο εδώ για να δείτε videο που έχει δημιουργηθεί με αυτό 

το πρόσθετο. 

*Για να χρησιμοποιηθεί το Virtual reality απαιτείται η έκδοση Arredocad 13 ή 

μεταγενέστερη 

**Μπορεί να προστεθεί τόσο στην έκδοση Arredocad LT όσο και στην professional  

 

 

 

 

 

Αγορά   τώρα 
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Πρόσθετο D-Ray Plus (υλικά) 
Πρόσθετο πακέτο με υλικά (D-Ray Plus) με υφές ήδη επεξεργασμένες ώστε να σας 

παρέχουν την καλύτερη φωτορεαλιστική απόδοση. Υπάρχουν 7 διαθέσιμα πακέτα 

υλικών.  

 
 

*Μπορεί να προστεθεί μόνο στην έκδοση Arredocad professional  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ LT & PRO/Διαφορές/Plug-ins LT PRO 

Εγχειρίδια χρήσης με τη μορφή videos x x 

Videosγια την αυτοεκμάθησητου προγράμματος x x 

Έτοιμα σχέδια για τη δημιουργία δωματίων (χωρίσματα με τοίχους, τυχαία σχήματα δωματίων, καμπύλοι 
τοίχοι) 

x x 

Εισαγωγή αρχείων 2D DWG & DXF αρχείων για τη δημιουργία των κατόψεων  x x 

Έτοιμα μοντέρνα & παραδοσιακά σχέδια/αντικείμενα για τη δημιουργία κουζίνας, καθιστικών, υπνοδωματίων, 
λουτρών κ.α. 

x x 

Καθορισμός μεγέθους αρχείων με δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστη πεδίων διαμόρφωσης (ένα για κάθε 
παραγωγό/μοντέλο) 

x x 

Καθορισμός μεγέθους μεμονωμένων στοιχείων x x 

Βιβλιοθήκη με έτοιμα χρώματα και υλικά (ξύλο, γυαλί, λάκα, μέταλλο, χρώματα RAL/NCS κ.α.) x x 

Υλικά για τις επικαλύψεις δαπέδων & τοίχων  x x 

Διαχείριση υλικών των επικαλύψεων των δαπέδων & των τοίχων  x x 

Εισαγωγή νέων υλικών επικαλύψεων για δάπεδα και τοίχους από αρχεία μορφής jpg, bmp x x 

Εικονική περιήγηση στο εσωτερικό του μοντέλου x x 

3D προοπτική ή αξονομετρική άποψη x x 

Φωτορεαλισμόςμε χρήση της τεχνολογίας D-Ray x x 

Εφαρμογή τεχνολογίας OpenGL, RayTracingκαι Radiosityγια το φωτορεαλισμό x x 

Διαχείριση φωτός (ήλιος, σποτς, γραμμικά): αυτόματη ή χειροκίνητη εισαγωγή, καθορισμός χρώματος και 
έντασης του φωτός 

x x 

Αυτόματος υπολογισμός και διόρθωση των γωνιών στις κουζίνες x x 

Αυτόματη αποκοπή τμημάτων των υποστυλωμάτων, των δοκών και των άλλων στοιχείων που εξέχουν από τις 
οροφές 

x x 

Δημιουργία σχεδίων μέσω έξυπνου οδηγού με εισαγωγή του λογότυπου του τεχνικού γραφείου (κατόψεις, 
όψεις, προοπτικά 3D κ.α.) 

x x 

Εύκολη διαχείριση των επιμέρους ορόφων τη δημιουργία των σχεδίων & τις εκτυπώσεις (SmartPrint) x x 

Εξαγωγή όλων των σχεδίων και των φωτορεαλιστικώναπεικονίσεων σε αρχεία μορφής JPEG, PDF & WMF x x 

Λειτουργία βελτιστοποίησης της τοποθέτησης πολλών σχεδίων στο ίδιο φύλλο x x 

Παραμετρική δημιουργία παραγγελιών για την αποστολή των δεδομένων αντίστοιχα στο πρόγραμμα 
διαχείρισης παραγγελιών 

x x 

Εξαγωγή αρχείων των μοντέλων σε αρχεία μορφής DXF 2D/3D, 3DS, VRML 1.0, PLT  x x 

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για την αυτόματη σύνθεση ντουλαπιών κουζίνας x x 

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για τη δημιουργία αρχείων AVI με περιήγηση στο χώρο x x 

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για το σύστημα συνδέσεων  x x 

Αυτόματη καταχώρηση σε λίστα με ταίριασμα των κωδικών των παραγωγών επίπλων/αντικειμένων με τις 
αντίστοιχες τιμές 

x x 

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για την εισαγωγή στοιχείων από το 3DStudio & το Sketchup - x 

3D Σχεδίαση στερεών αντικειμέωνγια τη δημιουργία νέων στοιχείων  - x 

Δημιουργία νέων στοιχείων με χρήση υφιστάμενων - x 

Αποσύνθεση έτοιμων αντικειμένων και επίπλων για την επεξεργασία των επιμέρους συστατικών τους  - x 

Συνένωση blocksγια τη δημιουργία νέων αντικειμένων με σύνθεση διαφορετικών στοιχείων - x 

Καταχώρηση νέων στοιχείων στην βιβλιοθήκη του χρήστη (περιλαμβάνει δημιουργία, εισαγωγή, επεξεργασία 
στοιχείων) 

- x 

Εισαγωγή νέων υλικών με τη μορφή jpg, bmp - x 

Διαχείριση αρχείων υλικών για τη δημιουργία κατηγοριών groups - x 

Εύκολα αλλαγή των χρωμάτων/υλικών των επιμέρους συστατικών ενός αντικειμένου/στοιχείου - x 

Επεξεργασία χαρακτηριστικών υλικών - x 

Αλλαγή σημείων εισαγωγής και γενικοί αυτοματισμοί σε μεμονωμένα στοιχεία - x 

Έξυπνη λειτουργία ένωσης δύο διαφορετικών έργων σε ένα - x 

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in "IGS" για την εξαγωγή του έργου στο λογισμικό 
IndigoRenderer 

- x 

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in "POV" για την εξαγωγή του έργου στο λογισμικό PovRay - x  
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Μην χάσετε την ευκαιρία να εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι της ERGOCAD, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

να ενημερώνεστε πρώτοι για χρήσιμες οδηγίες, μοναδικές προσφορές και αναλυτικά videos για όλα μας τα 

προγράμματα.  

 

 

            

            

    

 

 

https://www.facebook.com/ergocad
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://www.linkedin.com/in/ergocad
https://plus.google.com/u/0/108653949625292674376
https://twitter.com/gtsiamt
https://www.instagram.com/ergocad/
https://vimeo.com/ergocad

