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A Pages3D egy egyszerűen alkalmazható 
dokumentáció-készítő szoftver, amely le-
hetővé teszi a szerző számára a 3D mo-
dellek közvetlen beágyazását egy gyártási 
dokumentációkészítő környezetbe. A Pa-
ges3D olyan 3D eszközkészletet tartal-
maz, amely segítségével 3D-s modellek, 

alkatrészlisták és formázott szövegek alkalmazásával 
komplett nyomtatott, vagy interaktív dokumentumok 
készíthetők percek alatt. Tökéletes alkalmazás a mun-
kautasítások, az illusztrált alkatrészkatalógusok, a szol-
gáltatási és támogatási dokumentációk, illetve termék-
leírások létrehozására.
 

A Pages3D Professional tartalmaz oldalszerkesztő esz-
közöket és integrált 3D eszközkészletet egyaránt. Ez azt 
jelenti, hogy egy egyszerű alkalmazás segítségével impor-
tálhatók a 3D modellek, kezelhetők a 3D-s információk és 
a 3D-s nézetek, szövegek, valamint egyéb objektumok a 
dokumentum oldalakon. 

3D-s gyártási dokumentációkészítés

A QuadriSpace szoftvermegoldásai segítségével köny-
nyedén létrehozhatja termékdokumentációit, egysze-
rűen frissítheti, illetve gyorsabban és jobb minőségben 
juttathatja el azokat a felhasználókhoz. Egyetlen alkal-
mazással használhatja fel a 3D-s modelljeit, és minden 
eddiginél könnyebben készíthet belőlük darabjegyzéke-
ket és különböző dokumentációkat napjaink elterjedt 
formátumaiban.

Jellemzők

        Interaktív összeszerelési utasítások
        Kattintható alkatrész-katalógusok
        Nyomtatott felhasználói kézikönyvek
        Műszaki ábrák és illusztrációk
        3D-s PDF kommunikáció

Az eredmények

A 3D-s tervezési adatok közvetlen felhasználása és a több-
féle formátumba történő publikálás révén a Document3D 
szoftverek példátlan előnyöket biztosíthatnak cége szá-
mára. A megfelelő szoftver használatával a gyártó cégek 
korábban nekiláthatnak a dokumentációs projektek elin-
dításának, gyorsabban elkészíthetik dokumentumaikat, 
és minden eddiginél könnyebben frissíthetik projektjei-
ket, ha változás történik a 3D-s tervekben.

A különbség, amit a Document3D kínál

A Document3D termékeket úgy fejlesztették, hogy mér-
nökök és nem mérnökök egyaránt könnyedén használ-
hassák. Az Office alapokon működő, mindenki számára 
ismerős felhasználói felületnek köszönhetően bárki be-
importálhatja 3D-s adatait, és a rendelkezésre álló 3D-s 
és grafikus eszközök segítségével hatékony és professzi-
onális dokumentációkat hozhat létre, melyek elősegítik 
az átláthatóbb kommunikációt, kevesebb hibát eredmé-
nyeznek, és az alkalmazásnak leginkább megfelelő formá-
tumba publikálhatók.

Pages3D – Nyomtatott és interaktív gyár tási doku-
mentációk



Funkció / Termék

3D modellek importálása
Alap illusztrációs eszközök
3D PDF publikálás
Bővített illusztrációs eszközök
Alap 3D eszközök
Bővített 3D eszközök
Anyag hozzáadási eszközök
Bővített anyag hozzáadási eszközök
Raszterképek publikálása
Animációk publikálása
Oldaltervezési eszközök
50+ sablon
Nyomtatott dokumentumok publikálása
Interaktív dokumentumok publikálása
Smart Template TechnologyTM
Konfigurációk és modellek összevonása
Projektfrissítés varázsló
Vektorgrafika publikálás
Linkelhető szövegdobozok
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Publisher3D – Műszaki illusztrációk lét rehozása Document3D – Egyedülálló kombináció gyártási do ku-
mentációk készítéséhez

A Publisher3D lehetővé teszi jó minőségű 
képek, 3D PDF dokumentációk és animációk 
létrehozását 3D modellekből. Az eredeti 3D-s 
CAD adatok felhasználásával rögzíthetők 3D-s 
nézetek, amelyekhez jelölések és tételszá-
mok adhatók hozzá publikálás előtt.

Az illusztrációk publikálhatók több formátumban is, 
lehetővé téve a felhasználók számára, hogy amit egy-
szer létrehoztak, azt többször publikálhassák különböző 
formátumokban online, interaktív médiatartalomként, 
vagy akár nyomtatva. A Publisher3D segítségével pub-
likálhatók interaktív sablon alapú 3D PDF fájlok az egy-
szerű kommunikáció érdekében, kihasználva az interak-
tív 3D előnyeit.

A QuadriSpaceTM Document3DTM el-
nevezésű alkalmazás csomagja magában 
foglalja a Pages3D és Publisher3D szoft-
vereket, amelyek dokumentációk, illetve 
illusztrációk és animációk létrehozására 
alkalmas megoldások. Az eredmény egy 
egyedülálló 3D-s kommunikációs és doku-

mentációkészítő eszközkészlet. A Pages3D lehetőségeivel 
egyszerűen létrehozhatók professzionális dokumentációk, 
amelyek tartalmazzák a 3D modelleket. A Publisher3D se-
gítségével pedig a 3D modellekből készíthetők illusztráci-
ók a napjainkban használt formátumok bármelyikében. A 
szoftver a Microsoft® Office termékekhez hasonlóan köny-
nyen telepíthető és alkalmazható megoldás.

A Pages3D dokumentációkészítő és a Publisher3D műszaki 
grafikakészítő alkalmazások kombinációja rendkívül erő-
teljes megoldás, amely 3D PDF publikálást, vektorgrafikák, 
mozgóképfájlok és nyomtatott dokumentumok, stb. létre-
hozását teszi lehetővé.

A Publisher3D Professional alkalmazásával számos fela-
dat automatizálható, ezáltal jelentősen csökkenthető a 
piacra kerülési idő. Emellett a 3D CAD modellek változása 
esetén minden illusztráció automatikusan frissül.
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