
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ LT & PRO/Διαφορές/Plug-ins LT PRO 
Εγχειρίδια χριςθσ με τθ μορφι videos x x 
Videos για τθν αυτοεκμάκθςθ του προγράμματοσ x x 
Ζτοιμα ςχζδια για τθ δθμιουργία δωματίων (χωρίςματα με τοίχουσ, τυχαία ςχιματα δωματίων, καμπφλοι τοίχοι) x x 
Ειςαγωγι αρχείων 2D DWG & DXF αρχείων για τθ δθμιουργία των κατόψεων x x 
Ζτοιμα μοντζρνα & παραδοςιακά ςχζδια/αντικείμενα για τθ δθμιουργία κουηίνασ, κακιςτικϊν, υπνοδωματίων, λουτρϊν 
κ.α. x x 
Κακοριςμόσ μεγζκουσ αρχείων με δυνατότθτα καταχϊρθςθσ απεριόριςτθ πεδίων διαμόρφωςθσ (ζνα για κάκε 
παραγωγό/μοντζλο) x x 
Κακοριςμόσ μεγζκουσ μεμονωμζνων ςτοιχείων x x 
Βιβλιοκικθ με ζτοιμα χρϊματα και υλικά (ξφλο, γυαλί, λάκα, μζταλλο, χρϊματα RAL/NCS κ.α.) x x 
Υλικά για τισ επικαλφψεισ δαπζδων & τοίχων x x 
Εικονικι περιιγθςθ ςτο εςωτερικό του μοντζλου x x 
3D προοπτικι ι αξονομετρικι άποψθ x x 
Φωτορεαλιςμόσ με χριςθ τθσ τεχνολογίασ D-Ray x x 
Εφαρμογι τεχνολογίασ OpenGL, Ray Tracing και Radiosity για το φωτορεαλιςμό x x 
Διαχείριςθ φωτόσ (ιλιοσ, ςποτσ, γραμμικά): αυτόματθ ι χειροκίνθτθ ειςαγωγι, κακοριςμόσ χρϊματοσ και ζνταςθσ του 
φωτόσ x x 
Αυτόματοσ υπολογιςμόσ και διόρκωςθ των γωνιϊν ςτισ κουηίνεσ x x 
Αυτόματθ αποκοπι τμθμάτων των υποςτυλωμάτων, των δοκϊν και των άλλων ςτοιχείων που εξζχουν από τισ οροφζσ x x 
Δθμιουργία ςχεδίων μζςω ζξυπνου οδθγοφ με ειςαγωγι του λογότυπου του τεχνικοφ γραφείου (κατόψεισ, όψεισ, 
προοπτικά 3D κ.α.) x x 
Εφκολθ διαχείριςθ των επιμζρουσ ορόφων τθ δθμιουργία των ςχεδίων & τισ εκτυπϊςεισ (SmartPrint) x x 
Εξαγωγι όλων των ςχεδίων και των φωτορεαλιςτικϊν απεικονίςεων ςε αρχεία μορφισ JPEG, PDF & WMF x x 
Λειτουργία βελτιςτοποίθςθσ τθσ τοποκζτθςθσ πολλϊν ςχεδίων ςτο ίδιο φφλλο x x 
Παραμετρικι δθμιουργία παραγγελιϊν για τθν αποςτολι των δεδομζνων αντίςτοιχα ςτο πρόγραμμα διαχείριςθσ 
παραγγελιϊν x x 
Εξαγωγι αρχείων των μοντζλων ςε αρχεία μορφισ DXF 2D/3D, 3DS, VRML 1.0, PLT x x 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του πρόςκετου Plug-in για τθν αυτόματθ ςφνκεςθ ντουλαπιϊν κουηίνασ x x 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του πρόςκετου Plug-in για τθ δθμιουργία αρχείων AVI με περιιγθςθ ςτο χϊρο x x 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του πρόςκετου Plug-in για το ςφςτθμα ςυνδζςεων x x 
Αυτόματθ καταχϊρθςθ ςε λίςτα με ταίριαςμα των κωδικϊν των παραγωγϊν επίπλων/αντικειμζνων με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ x x 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του πρόςκετου Plug-in για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων από το 3DStudio & το SketchUp - x 
3D Σχεδίαςθ ςτερεϊν αντικειμζνων για τθ δθμιουργία νζων ςτοιχείων - x 
Δθμιουργία νζων ςτοιχείων με χριςθ υφιςτάμενων - x 
Αποςφνκεςθ ζτοιμων αντικειμζνων και επίπλων για τθν επεξεργαςία των επιμζρουσ ςυςτατικϊν τουσ - x 
Συνζνωςθ blocks για τθ δθμιουργία νζων αντικειμζνων με ςφνκεςθ διαφορετικϊν ςτοιχείων - x 
Καταχϊρθςθ νζων ςτοιχείων ςτθν βιβλιοκικθ του χριςτθ (περιλαμβάνει δθμιουργία, ειςαγωγι, επεξεργαςία ςτοιχείων) - x 
Ειςαγωγι νζων υλικϊν επικαλφψεων για δάπεδα και τοίχουσ από αρχεία μορφισ jpg, bmp - x 

Ειςαγωγι νζων υλικϊν με τθ μορφι jpg, bmp - x 
Διαχείριςθ υλικϊν των επικαλφψεων των δαπζδων & των τοίχων - x 
Διαχείριςθ αρχείων υλικϊν για τθ δθμιουργία κατθγοριϊν groups - x 
Εφκολθ αλλαγι των χρωμάτων/υλικϊν των επιμζρουσ ςυςτατικϊν ενόσ αντικειμζνου/ςτοιχείου - x 
Επεξεργαςία χαρακτθριςτικϊν υλικϊν - x 
Αλλαγι ςθμείων ειςαγωγισ και γενικοί αυτοματιςμοί ςε μεμονωμζνα ςτοιχεία - x 
Ζξυπνθ λειτουργία ζνωςθσ δφο διαφορετικϊν ζργων ςε ζνα - x 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του πρόςκετου Plug-in "IGS" για τθν εξαγωγι του ζργου ςτο λογιςμικό Indigo Renderer - x 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του πρόςκετου Plug-in "POV" για τθν εξαγωγι του ζργου ςτο λογιςμικό PovRay - x 
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