Dokumentacja Produktu
EGR – OnlinePlanner – Dopasowane Rozwiązania
EasternGraphics Online Planner
jest intuicyjnym, kompleksowym narzędziem ukierunkowanym na
projektowanie wnętrz online. Możliwe jest zintegrowanie EGR – OnlinePlanner ze stroną i dostosowanie
narzędzia względem indywidualnych potrzeb.
Łącząc nasze oprogramowanie z Twoim sklepem online lub magazynem uwzględniamy wszystkie istotne
szczegóły związane z lokalizacją, konfiguracją, dystrybucją i przechowywaniem. Informacje związane z produktem
mogą być dostępne w postaci listy artykułów lub wydruku.
Skontaktuj się z nami by uzyskać indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb wraz z wyliczeniem
kosztów.
Przegląd wszystkich możliwych konfiguracji EGR – OnlinePlanner znajduje się poniżej.

Podstawowe informacje
Integracja z logo
firmy

Logo firmy może być dopasowane i widoczne w górnym rogu interfejsu. Integracja z linkiem do witryny również jest możliwa.

Ikona EGR – OnlinePlanner

EGR – OnlinePlanner posiada odnośniki do strony EasternGraphics. Możliwe jest także
stworzenie przekierowań na inne strony.

Wygląd interfejsu
Motyw kolorystyczny

Dostosuj EGR – OnlinePlanner zgodnie z identyfikacją wizualną swojej firmy. Zmianie
podlegają: tło, wybór wnętrza, ikony, podpisy ikon itp.

Język
Język domyślny

Ustaw język domyślny używany w EGR – OnlinePlanner.

Wybór języków

Dla swoich użytkowników stwórz możliwość wyboru języka interfejsu. Dostępne obecnie
wersje językowe: duński, niemiecki, angielski, włoski, holenderski, rumuński i hiszpański.
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Planowanie
Skalowalne artykuły

Decyzja o możliwości skalowania brył podczas projektowania należy do Ciebie.

Wybór koloru

Zdefiniuj paletę barw dla wstawianych elementów architektonicznych.

Wybór materiału

EasternGraphics udostępnia wysokiej jakości materiały dla elementów wyposażenia
wnętrz. Możliwa jest również implementacja Twojej biblioteki materiałów.

Obszar projektowy

W uzupełnieniu do możliwości projektowania zamkniętych wnętrz istnieje opcja
planowania bez widocznych ścian.

Widok 2D/3D

EGR- OnlinePlanner może być dostepny tylko jako narzędzie do projektowania 2D lub
wzbogacony o tryb podglądu w widoku 3D.

Konfiguracja

Opcjonalne połączenie z pCon.configurator umożliwia zróżnicowaną konfigurację
artykułów.

Integracja EGR – Online Planner w procesie dystrybucji
Integracja z witryną
sklepu online

EGR – OnlinePlanner może zostać zintegrowany z Twoją witryną sklepową lub
systemem zarządzania magazynem. Skontaktuj się z nami by poznać spersonalizowane rozwiązania.

Lista Artykułów
Ustawienia listy
artykułów

Zdefiniuj, które informacje powinny być widoczne na liście artykułów: opis skrótowy,
pełny opis, warianty, cena brutto itp.

Ceny

Możliwa jest itegracja cennika z listą artykułów.

Wartość

Możliwa jest edycja kwot podatków.

Eksport listy artykułów

Lista artykułów może być eksportowana jako plik XML.

Wydruk
Logo

Na potrzeby druku logo dostepne jest w wysokiej rozdzielczości.

Szczegóły kontaktu

Do materiałów drukowanych możliwe jest dodanie
szczegóły kontaktu czy informacji od producenta.
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Magazynowanie i dystrybucja
Niestandardowe skrypty

Integracja skryptów użytkownika umożliwia np. wyświetlanie
informacji podczas zapisu dokumentu.

Lokalizacja

Ścieżka pamięci może być zdefiniowana na serwerze podczas uruchomienia EGR –
OnlinePlanner.

Konfiguracja
automatycznego
zapisu (przez e-mail)

Adres wysyłającego i tytuł wiadomości są w pełni konfigurowalne.

Transfer do pCon.planner

Plan może być eksportowany do pCon.planner celem dalszego przetwarzania.
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Nota prawna
© 2016 EasternGraphics GmbH | Albert-Einstein-Straße 1 | 98693 Ilmenau | GERMANY
Program zastrzeżony prawami autorskimi. Wszystkie prawa należą do EasternGraphics GmbH. Tłumaczenie,
powielanie i dystrybucja materiału w całości jak i w części jest dozwolona tylko w przypadku uzyskania pisemnej
zgody EasternGraphics GmbH.
EasternGraphics GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w kompletności danych, powstałe w wyniku
przerwania ciągłości pracy z programem i przydatności względem indywidualnych celów użytkowania.
EasternGraphics GmbH nie ponosi odpowiedzialności, z wykluczeniem rażącego nieumyślnego spowodowania
nieodwracalnych szkód dla zdrowia i życia.
Wszystkie opisy zawarte w pracy mogą być objęte znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i w związku z
powyższym podlegają ochronie prawnej. Brak jasno określonego statusu wobec danej partii materiału nie
oznacza możliwości bezpłatnego korzystania z niego.
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