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1

ViSoft introductie

ViSoft is ontwikkeld om in 3D tegels en sanitair te kunnen presenteren. Sinds 1997 wordt het programma op
de markt gebracht. In 49 landen zijn meer dan 3500 gebruikers. De Premium versie is in 2005 geheel nieuw
ontwikkeld en is voorzien van een uitgebreide bibliotheek met meer dan 500.000 tegels en 100.000 sanitair
artikelen.

Het programma gebruikt u als volgt:
U tekent een ruimte met muren, ramen, deuren en eventueel een schuin dakvlak en dakkapel.
In de ruimte kunt u wanden plaatsen, recht, schuin of rond
Met tegels snel kunt u met door fabrikanten samengestelde tegelsets, een ruimte met één muisklik van tegels
voorzien. Ook kunt u zelf patronen ontwerpen en in de ruimte toepassen, zelf gemaakte ontwerpen kunt u in
uw eigen bibliotheek opnemen en in toekomstige ontwerpen snel oproepen.
In de sanitair bibliotheek kunt u 3D sanitair uitzoeken en snel in de ruimte plaatsen. In zicht kunt u de ruimte
op diverse manieren bekijken. Ook is automatisch een filmpje van het ontwerp beschikbaar.
Uitgave is beschikbaar om stuklijsten, technische tekeningen en beeldmaterialen te versturen.
Het gebruik van het programma leert u uitsluitend door ermee te gaan werken en regelmatig een ontwerp te
maken. Op www.youtube.com, zoekterm visoftnl, staan veel praktijk voorbeelden, bekijk deze en doe ze na.
Met de pauze toets is een filmpje te stoppen, zodoende kunt u stap voor stap het programma leren kennen. Op
de website www.visoft.nl vindt u actuele informatie over het programma en de bijbehorende bibliotheken.
Veel succes met ViSoft!
Aad Hillenaar
Prokalk (agentuur ViSoft voor Nederland en Belgie (Nederlandstalig)
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2

Programma opzet

2.1

Het werkblad, de ruimte ( in 2D) vloer zicht:

Geheel rechts zijn alle functies opgenomen waarin u het programma aangeeft wat u wilt gaan doen. De meeste
functies kunt u zowel in 2D als in 3D uitvoeren.

2.2

Menu structuur

Eerst tekent u een ruimte:
RUIMTE, in dit deel heeft u toegang tot alle “bouwkundige” onderdelen van een ontwerp, denk aan muren,
voorzet en scheidingswanden, ramen en deuren. Ook een schuin dak kunt u hier aangeven.

Daarna plaatst u tegels:
TEGEL, in dit deel heeft u toegang tot alle functies die nodig kunnen zijn om een ontwerp te voorzien van
tegels en andere materialen. Snel zetten maakt het mogelijk om tegelconcepten die fabrikanten bedacht hebben
direct in een ruimte te visualiseren.
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Daarna plaatst u sanitair of meubilair:
SANITAIR, in dit deel kunt u sanitair uit de bibliotheek oproepen en in de ruimte plaatsen. ViSoft is ook in
staat om automatisch sanitair opstellingen te bedenken.

Het resultaat kunt u in zicht bekijken:
ZICHT, in dit deel kunt u het ontwerp bekijken, foto’s opslaan en een filmpje afspelen.

UITGAVE, in dit deel print u stuklijsten, technische tekening en foto’s
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2.3

Menu links boven
opent het
welkomstscherm

nieuw project
projectbrowser
openen
project opslaan, naam
geven
variant opslaan
undo laatste
bewerking
ongedaan gemaakte
bewerking weer
utvoeren
naar ViSoft
berichtencentrum
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2.4

Menu balk bestand
functie
Nieuw
Project openen
Opslaan
Oplaan als
Printen
Klant info
Auto heropbouw
laden

sneltoets
Ctrl + Enter
Ctrl + o
Ctrl + s
Ctrl + p

Importeren
Export
Variaties
Instellingen
Eind

2.5

F4

actie
maakt een nieuw project, vraagt om actuele tekening op te slaan
opent de project browser
slaat project op
slaat project onder een andere naam op
gaat direct naar uitgave | plattegrond
opent scherm waarin de klantgegevens worden opgeslagen
Een project wordt elke 5 minuten opgeslagen, via deze functie kunt
u een eerder opgeslagen project inlezen. Bijvoorbeeld na stroom
uitval.
diverse import functies, worden later beschreven
diverse export functies, worden later beschreven
sla hier diverse varianten van uw ontwerp op
opent scherm waarin u diverse standaard instellingen kunt
aanpassen
sluit ViSoft af, vraagt eventueel nog om project op te slaan.

Menu balk bewerken
Dit menu is afhankelijk van waar u in het programma aan het werk bent.

2.6

Menu balk zicht
functie
Aanzichten
Volledig beeld
Prijsoverzicht
Living Wall

2.7

actie
diverse zichtpunten in 2D of 3D
schakelt alle menu balken uit.
laat totaal bedragen tegels & sanitair zien.
start module Living Wall op ( als u de licentie heeft )

Menu balk vloer | muur | 3D
Maak hier uw keuze hoe u het project wilt bekijken:
Vloer is van bovenaf, 2D.
Muur is een van de muren, 2D.
Wand is een van de wanden in 2D
3D schakelt naar 3D weergave, getekende objecten kunt u aanpassen.

2.8

Menu onderaan:

Verschuiven van het werkblad (alleen als niet alles getoond
wordt).
Liniaal om te meten. Klik op het symbool, de liniaal is nu
actief. Links klik op het eerste punt en sleep naar het tweede
punt. (linkermuisknop ingedrukt houden) De liniaal blijft
7
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actief, rechtsklik en kies voor afbreken om de liniaal uit te
zetten. Of druk op de Esc toets. ( is niet voormaatvoering )
Zoomt in op een gedeelte van het werkblad, sleep een vlak
over het te vergroten gebied. (linkermuisknop ingedrukt
houden)

Zoom alles
Zoom selectie

Ook een manier om in te zoomen, type een maat in of
gebruik de + en - toets
Toont het gehele ontwerp
Toont alleen het geselecteerde object, een wand of sanitair
deel.
Zet het raster aan of uit
De maat van het getoonde raster
Is een functie die het mogelijk maakt alleen van punt naar
punt te tekenen. Er kan dan niet zomaar ergens een object
gezet worden.
Met een rechtsklik stelt u de eigenschappen in. Een linksklik
schakelt tussen aan en uit.
Aan het raster betekent dat alleen op het snijpunt van twee
rasterlijnen iets geplaatst kan worden. Raster midden is
tussen twee rasterlijnen in.
Aan tegels betekent dat aan een van de tegelhoeken iets
geplaatst kan worden.
Aan objectkanten betekent dat er alleen iets aan de kanten
van een object geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van
het object.
Bepaalde verhouding, zie aparte beschrijving ( Golden ratio)
Geen snap zet alle snap functies uit.
Basis instelling zet alle snap functies weer aan.
Toont het 3D beeld op basis van het geselecteerde object in
2D

Zet een geselecteerd object in de “vrije bewerkings” stand.
Een dubbelklik op het object maakt dit ook mogelijk. Er
worden diverse punten van het object getoond, deze punten
zijn te verschuiven.
Maakt het mogelijk om een object “door de muur” heen te
zetten. Anders laat Visoft het niet toe om bijvoorbeeld een
bad te draaien in een kleine ruimte.
Plaatst een object op een exacte afstand t.o.v. een ander
object. Het geselecteerde object wordt verplaatst.
Centreert het geselecteerde object op de muur of wand
waarop het geplaatst is.
Centreert het geselecteerde object tussen twee aan te geven
punten.
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opties om diverse weergave instellingen te kiezen.
Deze worden apart besproken.
let op:

3

sommige symbolen zijn alleen beschikbaar in bepaalde menu’s

Instellingen
Het loont de moeite om even alle standaard instelling in ViSoft door te lopen, Klik op Bestand |
Instellingen, (of sneltoets Ctrl + K) .

Algemeen
Regionale instellingen
Taal
Valuta
Maatsysteem, kies voor cm of mm
Automatische backup maken,
schakel deze functie in en zet de tijd op 5 minuten, als de stroom uitvalt of uw computer loopt vast dan
bent u maximaal 5 minuten werk kwijt. Via het menu Bestand | Autoheropbouw laden kunt u de backup
weer inlezen.
Welkomstscherm bij de start tonen,
Maak uw keuze of het wel of niet getoond moet worden
Meld nieuwe berichten a.u.b,
ViSoft kan via het internet automatisch berichten verzenden aan alle gebruikers, het berichten icoon
gaat knipperen zo gauw er een update is. Maak uw keuze of updates wel of niet getoond moet worden
Map voor projecten opslag,
Standaard worden de projecten opgeslagen op de harde schijf waar u ViSoft geïnstalleerd heeft.
(C:\ViSoftCreative\Projekte\) Hier kunt u een andere locatie opgeven, bijvoorbeeld een netwerk schijf.

Basisinstellingen
Muren / wanden
Vul hier de gewenste standaard maten in waarmee u wenst te werken.
Deuren / Ramen
Vul hier de standaard maten en kleuren in waarmee u wenst te werken.
Sanitair
Geef aan of u na het plaatsen van een bad automatisch een wand om het
bad heen getekend wilt hebben. Zo ja, wel of niet met een plateau.

Gebruikers info
Hier staan de gegevens die u bij het installeren van ViSoft heeft ingegeven.

Betegeling algemeen
standaard tegel orientatie

Bij het zetten van tegels wordt er gebruik gemaakt van een digitale foto.
Als er per tegel maar een foto beschikbaar is dan wordt het patroon erg
repeterend. Door de orientatie op toevallig te zetten wordt de foto met
verschillende orientaties getoond. Het totaal beeld ziet er dan realistischer
uit. U kunt dit ook tijdens het tegelzetten aangeven.
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standaard

toevallig

Toon sanitair tijdens verschuiven start punt
Tegeloptimalisatie
de manier waarop ViSoft optimaliseerd wordt apart besproken.

Tegels snel
op eigen wanden
toepassen
op schuin dak en dakkapel
toepassen

met de functie Tegels snel kan een ruimte in een keer geheel worden
betegeld, ook zelf getekende wanden. Geef hier aan of u deze eigen
wanden automatisch mee betegeld wilt hebben
geef hier aan of deze vlakken ook mee betegeld moeten worden.

Zicht
2D visualiseringskwaliteit
Menshoogte als lijn
projecteren

de kwaliteit waarmee u in 2D werkt, kies voor optimaal
In 2D kunt u een lijn laten projecteren, de hoogte kunt u ingeven. In 2D
muurzicht heeft u dan een referentie lijn.

3D instellingen
3D beeld modus
standaard

uitgebreid

Foto kwaliteit

keuze uit standaard en uitgebreid.
is eigenlijk een oude manier van 3D weergave, heeft geen spiegeling voor
metalen en keramiek. Wel geschikt om snel te werken wanneer 3D
kwaliteit niet van belang is, of eventueel voor gebruik op een oude
computer.
geeft een zo goed mogelijke fotorealistische 3D weergave, werkt als u een
moderne grafische kaart in uw computer heeft.
na keuze voor uitgebreid kunt u kiezen voor spiegeling op tegels, metaal
en keramiek en glans.
is bepalend voor de kwaliteit waarmee in 3D tegelvoegen worden
weergegeven. Afhankelijk van de gekozen instelling en uw grafische kaart
worden “kartelranden” wel of niet weergeven. Balans is vaak de beste
instelling.

Algemeen
Standaard zichtpunt
Standaard hoogte voor
zichtpunt midden
Standaard lucht stijl
Toon bodemplaat

het zichtpunt wat getoond wordt als u naar 3D zicht gaat.
het zichtpunt midden heeft een standaard hoogte die u hier kunt
aanpassen
Kies uw voorkeur, is mede bepalend voor de daglicht sfeer. Zie ook
LICHT
onder uw project kan in 3D een bodemplaat getoond worden, deze kunt
u hier aan en uit zetten.

Animatie
Camera animatie tijdens
camerastandpunt wisselen

zorgt voor een soort van 3D vlucht bij het wisselen tussen zichtpunten.
10

Muren verbergen tijdens
animatie
Willekeurige volgorde
voor de animatie
toepassen
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tijdens het “rond lopen” in 3D kunnen (scheidings) wanden automatisch
transparant worden, u kunt er als het ware doorheen lopen.
Tijdens de animatie “vliegt” u door de ruimte van zichtpunt naar
zichtpunt, dit kan in een vaste volgorde of willekeurig.

Update
internet update instellingen
Netwerk update service

4

ViSoft kan via het internet updates downloaden, geef hier aan als u van
een proxy server gebruik maakt.
geef hier aan als u van een eigen update server gebruik maakt en niet van
de ViSoft internet update service. ( dit is van toepassing als in uw bedrijf
de ViSoft netwerk server geïnstalleerd is. Een computer is dan de
assortiments server, alle andere computers worden met deze computer
gesynchroniseerd.

Welkomst scherm

In de linker kolom kunt u kiezen om zelf een ruimte te tekenen of een voorgevormde ruimte op te roepen
en de gewenste maten in te geven. In de middelste kolom kunt u eerder gemaakte projecten openen, deze
laatste 8 projecten worden getoond. Klip op het openen icoon om in de projecten map te zoeken. Rechts
wordt diverse informatie getoond.
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5

Ruimte SNEL
Dubbelklik op

en vul in het vervolg scherm de gewenste maatvoering in, met de TAB toets kunt u door de verschillende
maatvelden heenlopen. Onderin het scherm zijn diverse mogelijkheden om het ontwerp te draaien of
flippen.

Klik op

als de maatvoering akkoord is.

Oefen even met de andere standaard vormen die beschikbaar zijn. Van een gekozen ruimte kan achteraf de
maat worden aangepast, de vorm niet. Tip, geef de maten van links onder in.

6

Een ruimte handmatig tekenen

Een RUIMTE kan ook helemaal handmatig
worden getekend, kies eerst voor een nieuw
ontwerp door te klikken op het symbool
nieuw document maken.

ViSoft vraagt of het net gemaakte ontwerp moet worden opgeslagen, kies voor Nee, het tekenblad is nu weer
leeg.
Een ruimte zelf tekenen kan m.b.v. een aantal hulpmiddelen:

Kies RUIMTE | MUUR | Muren tekenen om
te beginnen met het zelf tekenen van een ruimte.
De muis verandert in een groen kruis.
Met HAAKSE modus kunt u aangeven of u wel
of niet haaks wilt tekenen. De laatste muur hoeft
u niet te tekenen. Met RUIMTE SLUITEN
tekent het programma deze muur zelf. Als u de
muur zelf tekent let dan op het gele vlak wat
ontstaat als het laatste punt het eerste punt
werkelijk raakt. De ruimte is dan juist gesloten.
Teken de muren met de klok mee. De
namen van de muren worden vanaf 1
doorgenummerd.
Getekende wanden zijn na een klik op de muur
snel te verslepen. Alle andere muren wijzigen
automatisch mee. Deze functie werkt ook als u
al tegels en sanitair heeft geplaatst.

De ruimte wordt gesloten

12
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6.1

Snelle tekenmethode ruimtes

Ruimtes die u stap voor stap met de hand tekent kunt u exact op maat maken door direct de maat in te typen.
Kies voor ruimte, klik op muur en teken het startpunt van de eerste muur door eenmaal links te klikken.
Beweeg nu de muis in de richting waar de muur moet komen en toets de gewenste lengte in. Bevestig de maat
met een enter, beweeg de muis weer in de richting waar de volgende muur moet komen, toets de maat in en
bevestig weer met enter.
Let op: tijdens het bewegen van de muis niet links-of rechtsklikken. Alleen de muis in de richting waar de
muur moet komen bewegen.
Geef zo alle muren in. De laatste muur is automatisch te tekenen door op sluiten te klikken.(of een dubbelklik)
Door tijdens het tekenen op CTRL te klikken kunt u ook ronde muren maken.
Al getekende muren kunt u splitsen, rechtsklik op een muur en selecteer splitsen. De muur wordt exact door
midden gesneden, het snijpunt kunt u verplaatsen. Ook kunt u een muur achteraf wissen. Rechtsklik op de
muur en kies wissen.

MUUR EIGENSCHAPPEN
Kleuren en gebruikte arceringen van muren en wanden kunt u ingeven door rechts op een muur of wand te
klikken, kies de gewenste materiaal soort en bijbehorende gewenste arcering en kleur.
De getekende muren hebben maat eigenschappen die rechts in het eigenschappen
scherm zijn aan te passen. Het aanpassen kan door de waarde te overschrijven of met
behulp van de + en - toetsen
De + en – knoppen.

Alle maten zijn aan te passen m.b.v. de + en – knoppen. Dit
heeft als voordeel dat u tijdens het ontwerpen in ViSoft het
toetsenbord bijna niet nodig heeft. De instelling kunt u
aanpassen met een rechtsklik op het getal tussen + en – in.
Door ALT ingedrukt te houden en op de + of – te klikken
kunt u de maat met 1 mm aanpassen.

6.2

Liniaal in 2D

Tijdens het ontwerpen is het vaak noodzakelijk om een maat te meten. Dit kan m.b.v. de liniaal.
Klik op het (rolmaat) icoon onder in de 2D werkbalk:

Klik nu op het eerste punt, houdt de linkermuis toets ingedrukt en ga naar het
tweede punt waartussen u de maat wilt meten. Met de Esc toets is de liniaal uit te
zetten.
De maat blijft niet staan, het is slechts een hulpmiddel. Maatvoeren doet u bij uitgave.

13
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6.3

Achtergrond afbeelding om een ruimte “over te trekken”

Het is mogelijk om bij het tekenen van een ruimte een sjabloon op de achtergrond in te lezen. Complexe
ruimtes kunnen zo sneller getekend worden.
Klik rechts op het tekenblad en kies voor ACHTERGROND AFBEELDING en dan LADEN. Kies de eerder
opgeslagen afbeelding en bevestig met openen. ViSoft vraagt nu om een maat te nemen tussen twee punten en
de werkelijke maat in te geven. De schaal van de achtergrond kan dan bepaald worden. Kies voor rechtsklik
en dan Achtergrond afbeelding, schaal factor. Links klik en sleep de maatlijn naar het tweede punt. ( Met shift
ingedrukt kan er alleen haaks getekend worden) Type nu de maat in. De achtergrond kan nu als sjabloon op
schaal 1:1 dienst doen.
Met het context menu kunnen ook nog diverse andere opties ingesteld worden, o.a. de transparantie, de
afmeting en wel of niet tonen.
Ook dwg en dxf bestanden kunnen als achtergond dienen, kijk even op youtube, zoek op visoftnl.

7

Tegel bibliotheek

In ViSoft kunnen tegels op allerlei manieren gezet worden, handmatig of snel. De tegels zijn opgenomen in een
uitgebreide bibliotheek, deze opent u in het menu TEGELS | ZETTEN | TEGELBROWSER OPENEN.

U kunt ook in het menu TEGELS | ZETTEN de letter B indrukken (Browser)

In de tegelbrowser kunt u in de linker kolom een merk uitzoeken, met de – kunt u de series inklappen.

14
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series uitgeklapt

series ingeklapt

Met snel zoeken kunt u naar een merk of serienaam zoeken, ook een gedeelte van een merk of serienaam
volstaat. Wilt u verder zoeken, klik dan weer in het veld achter snel zoeken en druk weer op enter.

7.1

Tegelbrowser filter

Ook met het filter kunt u op diverse manieren tegels opzoeken.

snel zoeken
fabrikant
serie
type
formaat
kleur
materiaal
toepassing
bestemming
stijl
kwaliteit

kleur pallette

type een gedeelte van het artikelnummer in, het filteren werkt direct
kies een merknaam, type de eerste letters in om snel naar een merk toe te springen
kies een serienaam, type de eerste letters in
ViSoft maakt onderscheid tussen de diverse type tegels, filter hier eventueel op
type de gewenste maat, 60x30 laat ook alle 30x60 zien
op uit gesproken kleuren zoeken kan in dit veld, veel kleuren zijn niet echt te benoemen
is nog niet vaak beschikbaar
woonkamer of badkamer, helpt niet echt als filter
wand of vloer is wel bruikbaar als filter
tegelsets kunt u opslaan in een bepaalde stijl, hier kunt u daarop filteren
keuze uit High of meerdere tegels
Sinds 2011 kan ViSoft ook meerdere tegels per artikel opslaan, High betekent dat er hoge
resolutie foto’s zijn aangeleverd en deze zijn voorzien van een bumpmap waardoor het lijkt
of een tegel ook reliëf heeft.
Toont voorkomende kleuren binnen een gekozen merk en of serie
symbool voor meerdere afbeelding per tegel
De fabrikant heeft hoge resolutie afbeeldingen aangeleverd

Een ingeschakeld filter is uit te zetten door op het kruisje boven het filter te klikken.
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Zicht modus maakt het mogelijk te switchen tussen afbeelding of tekst informatie of beide.
Uitgebreider zoeken kunt u via het tabblad zoeken, hier zijn uitgebreide
mogelijkheden om op alle eigenschappen te zoeken.
Klik de gewenste zoek eigenschappen aan en vul de zoek criteria in.

7.2

Tegelsets

Naast losse tegels is het ook mogelijk om tegelsets of foto’s
te bekijken:
Een tegelset is een combinatie van tegels, de sets kunnen
door de fabrikant zijn samengesteld. U kunt ook zelf tegelsets
maken of aanpassen. Selecteer in de tegel browser een aantal
tegels, dit kan door een rechthoek te slepen of met ctrl een
aantal tegels te selecteren. Rechtsklik daarna op een van de
geselecteerde tegels en kies voor tegelset maken. Geef de set
een naam en ken eventueel een stijl toe. Rechtsklik op een
tegel en kies kopie, ga naar de gewenste set en kies invoegen.
Op deze wijze kunt u sets uitbreiden. Sets kunnen uit tegels
van meerdere fabrikanten bestaan. Via TEGELS | SNEL kan
ViSoft een ruimte automatisch betegelen.

7.3

Tegel foto’s

Foto’s zijn eenvoudig te bekijken door op een foto te klikken, een diashow start waarna u met PgUp en PgDn
kunt u bladeren. Ook kunt u een diashow automatisch laten lopen, druk een keer op de spatiebalk en stel met
de cursortoetsen omhoog en omlaag een interval tijd in. Maak géén serie selectie als u alle foto’s van een
fabrikant wilt zien. De foto’s kunt u zelf aanpassen, ook kunt u eigen referentie foto’s toevoegen. Standaard
worden alle foto’s opgeslagen in de map: C:\ViSoftCreative\Tiles\Room-pictures\ per merk een map. Per serie is
ook weer een map aangemaakt. Let op dat de foto’s een hoge resolutie hebben, jpg formaat en ongeveer 500
kb groot.
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8

Tegels zetten

Een ruimte bestaat in ViSoft uit de getekende MUREN, in de ruimte kunnen WANDEN getekend zijn. Een
VLOER is automatisch beschikbaar. Deze drie te betegelen vlakken zijn alle apart bereikbaar om heel
nauwkeurig te kunnen betegelen. Ook de te betegelen vlakken bij ramen en nissen zijn apart bereikbaar via
TERUGLIGGEND. De menu balk aan de bovenzijde van het scherm laat alle te betegelen onderdelen zien:

In dit voorbeeld zijn de volgende onderdelen beschikbaar:

Om de gekozen wandtegel op de MUREN te zetten zijn de volgende stappen te zetten, klik op MUUR:

1

selecteer de gewenste tegel in de tegel
browser TEGEL | ZETTEN | letter B
voor Browser
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2

klik op ALLE MUREN om in een keer alle
muren te betegelen

3

De door ViSoft gekozen tegel verdeling
wordt op alle MUREN getoond, meestal
zal dit symmetrisch zijn.

Selecteer de gewenste vloertegel en kies voor VLOER aanzicht, zet de vloertegel door op de knop

vloer betegelen te klikken, ViSoft zet de vloertegels zo optimaal mogelijk.

Het zetten van tegels kan ook in 3D, selecteer de gewenste tegel, kies
een camerastandpunt waarmee het te betegelen vlak gezien kan
worden, en klik op BETEGELING de muis wijzigt in een penseel.
“Kwast” de tegels op het gewenste vlak. Voor ieder vlak moet de knop
BETEGELING weer worden ingedrukt. Druk ctrl in om meerdere
vlakken achter elkaar te “kwasten”
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Ook de andere vlakken kunnen zo betegeld worden, om de WANDEN in 2D te
kunnen betegelen ga naar WANDEN. Een van de wanden wordt getoond,
rechtsonder is in het NAVIGATIEBORD te zien welke wand getoond wordt.
Klik in dit venster op een andere wand of blader naar een andere wand met de
pijltjes knoppen.
Ga naar TERUGLIGGEND om ook deze vlakken te betegelen. Klik op totaal
terugliggende om in een keer alle vlakken te betegelen.

8.1

Tegel startpunt

ViSoft zet de tegels volgens de instellingen die standaard staan op:
Voegen in de wand en vloer lopen zoveel mogelijk door, ook
wel strokend genoemd.
Tegels worden symmetrisch gezet
Tegels kleiner dan een halve worden zo min mogelijk gebruikt
Deze instellingen kunt u aanpassen onder tegels | gebied | Tegeloptimeringassistent

Het startpunt is per vlak aan te passen, ga naar TEGELS | ZETTEN en klik in een gebied. ViSoft toont een
rode punt om aan te geven waar het startpunt is, sleep dit punt naar een mogelijk ander startpunt. ViSoft laat
m.b.v. gele kruisjes mogelijke andere startpunten zien. (alleen met snap aan!
)
Ook in het menu zijn diverse zet mogelijkheden beschikbaar:
Het startpunt is te verschuiven met de pijltjes, in een stap van 100
mm, Rechtsklik op de 100 mm om de stap in te stellen.
Bij positie kan worden gekozen uit 9 startpunten.
De tegelhoek kan worden aangepast, bijvoorbeeld voor diagonaal
zetten.
Als de hoek is aangepast kan er ook onder deze hoek verschoven
worden.
Totaal oppervlak is om meerdere vlakken in een keer te verschuiven
Via TEGELS | GEBIED BETEGELING OPTIMALISEREN kan de automatische zetwijze weer worden
opgevraagd. Met een rechtsklik op deze knop kan een overzicht worden opgevraagd en de instellingen kunnen
worden aangepast.

8.2

Textuur

Ga naar TEGELS | ZETTEN | TEXTUUR en kies in de textuur browser een textuur. Een textuur heeft
eigenschappen die u kunt aanpassen. Die kunt u aanpassen direct na het selecteren of na het zetten van de
textuur. Het zetten van een textuur gaat hetzelfde als het zetten van tegels.

8.3

Decor

Ga naar TEGELS | ZETTEN | DECOR en kies een van de getoonde decor tegels. ViSoft toont automatisch
tegels die “over” de al gezette tegels kunnen worden gezet. Kies een tegel, de knop decor zetten wordt
automatisch ingedrukt. “Kwast” nu de decor tegel over de al gezette tegels. Let top, dit kan alleen met tegels
van exact dezelfde afmeting. De kwast kan ook worden gesleept over een baan tegels.

8.4

Parket

Ga naar TEGELS | ZETTEN | PARKET en kies een houtsoort in de parket browser. Met de knop parket
en plint toepassen wordt de hele ruimte in een keer van het parket voorzien.

19

VISOFT HANDLEIDING 2015

8.5

Strippen

Ga naar TEGELS | STRIPPEN in dit menu kunnen op diverse manieren strippen gezet worden. Zorg wel dat
u in MUUR zicht staat (in 2D dus). Uitgangspunt is dat de muren, wanden en vloer al van tegels voorzien zijn.
Kies eerst een tegel die als strip gezet moet gaan worden. De laatst gebruikte tegel wordt getoond, zoek in de
tegelbrowser de gewenste tegel. Rechtsklik eventueel op een al gezette tegel ( in 2D) en klik op kies een tegel.
Als u nu de tegelbrowser opent dan bent u al in de actuele tegelserie. U kunt ook rechtsklikken op de actuele
tegel, alle gezette tegels worden getoond. Ook alle tegels in de actuele tegelsets.

zetten maakt het mogelijk om een horizontale baan te zetten. Klik eerst op de knop horizontaal, klik
daarna op een muur of wand waar de strip moet komen. Er wordt een blauwe baan getoond, beweeg deze
naar de gewenste hoogte en links klik waar de strip moet komen. Een strip kan zowel boven als onder de voeg
gezet worden.

Door CTRL ingedrukt te houden kan de strip over meerdere muren gezet worden. Waarschijnlijk is het
eenvoudiger om het wandbord te gebruiken onder tegels snel als dit gewenst is. Door SHFT in te drukken kan
een strip staand gezet worden.

zetten werkt hetzelfde als horizontaal zetten.

en

zijn onder een knop gebracht, rechtsklik op de knop om een keuze te maken

zetten maakt het mogelijk om een strip te zetten langs een willekeurig pad. Klik een aantal malen links
en eindig bij het begin punt. Met een dubbelklik op het getekende pad zijn de vrije constructie opties op te
roepen. De werkwijze is identiek aan het menu bij vrije wanden.

zetten maakt het mogelijk om de contouren van een ruimte te volgen, na het zetten kan de afstand tot
aan de muren worden aangepast.
De eigenschappen van een stripgebied kunnen worden aangepast, zowel de dikte als de afstand tot aan het
gebied. Ook kan de strip links, rechts of midden van het gebied worden gezet.
Als er bij een strip een passend hoekstrip is dan kan deze automatisch worden gezet, klik dan
even aan. Anders wordt de striptegel gesneden.
Als er meerdere strippen in een serie beschikbaar zijn dan kan met de pijltjes toetsen onder de getoonde tegel

door de diverse strippen heen gebladerd worden. Klik op

om de nieuwe strip te zetten.
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8.6

Kanten

Ga naar TEGEL | KANTEN om aan te geven hoe de uitwendige hoeken moeten worden afgewerkt. Klik

rechts op
om een profiel uit te zoeken. Kies een merk, type en kleur profiel. ViSoft geeft op
basis van de gezette tegeldikte de hoogte van het profiel aan. Bevestig met OK de keuze. Klik daarna
alle uitwendige hoeken worden automatisch van het geselecteerde profiel voorzien.
Met hoek of geen hoek heeft u de keuze hoe de hoeken moeten worden uitgevoerd. De lengte van een profiel
en de start afstand zijn aan te passen. Dit zult u moeten doen als tegels niet over de gehele ruimte hoogte
worden gezet. Met de knop alles wissen kunt u alle gezette profielen wissen.

Als u geen profiel wilt gebruiken kunt u voor
kiezen, rechtsklik eerst om rechts of links te kiezen.
Klik daarna op in ruimte leggen.
Let op: om de profielen of overlappend te kunnen zien moet u in 3D de optie 3D tegels tonen aan hebben
staan. Deze optie staat onder ZICHT | UITGEBREID
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8.7

Gebieden

Binnen de standaard aanwezige te betegelen muren, wanden en vloer, kan ViSoft ook gebieden onderscheiden.
Via het menu TEGEL | GEBIED kunnen diverse gebieden getekend worden.
Het tekenen van gebieden gaat op dezelfde wijze als
het tekenen van wanden.

Rechthoek, sleep een rechthoek op de vloer,
muur of wand.
Rond, sleep een circel.
Vrij, klik een aantal punten.
Inlegger, maakt het mogelijk om een gebied
m.b.v. 4 tegels te leggen

Van het geselecteerde gebied worden de
eigenschappen getoond.
In dit voorbeeld de vloer, van een zelf getekend
gebied zijn hier de eigenschappen aan te passen.

Betegeling optimaliseren geeft toegang tot de
instellingen van de gebruikte methode.
In voorgrond gebruikt U als er 2 gebieden over
elkaar heen liggen.
Gebied wissen maakt het mogelijk in een keer alle
gebieden te wissen
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9

Tegels snel

Met behulp van vooraf bepaalde tegelsets kan ViSoft snel een ruimte betegelen. Veel fabrikanten leveren zelf al
tegelsets aan, dit zijn combinaties van tegels die bij elkaar horen. U kunt zelf sets aanmaken, dit kunnen
combinaties van meerdere fabrikanten zijn. M.b.v. het menu TEGELS | SNEL kunt u eenvoudig alle
mogelijkheden van een tegelset laten zien.

klik op de pijltjes om
door merken te
bladeren

klik op de pijltjes om
door merken te
bladeren

klik op de getoonde
tegels om een andere
tegelset te kiezen

klik op de getoonde
tegels om een andere
tegelset te kiezen

of klik op de pijltjes
om te bladeren

of klik op de pijltjes om
te bladeren

klik op het wandbord
om een ander
wandbord te kiezen

klik op het vloerbord
om een ander
vloerbord te kiezen

of klik op de pijltjes
om te bladeren

of klik op de pijltjes om
te bladeren

klik op het
wandbordassistent om
de assistent te openen

klik op het
vloerbordassistent om
de assistent te openen

deze optie aan
betekent dat iedere
keuze automatisch
direct wordt getoond

gebruik de knop toepassen als u de optie automatisch
gebruiken uit heeft staan.
Gebruik de knoppen <> tussen de tegelset afbeeldingen om vanuit een wandtegelset de bijpassende
vloertegelset op te roepen. Of andersom.
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9.1

Tegelset kiezen

Linksklik op de getoonde tegelset om in de tegelset browser een andere set te selecteren.
Blader in de tegelsetbrowser naar het gewenste merk en serie, ook is het hier mogelijk om foto’s
te bekijken. Alleen tegelseries die sets bevatten worden getoond, licht grijze tegelseries hebben
geen sets. U kunt wel naar de tegels toe gaan via de knop TEGELS TONEN.
Klik op een set om te zien welke tegels er in zijn opgenomen:
Rechtsklik op een tegel om deze uit de set te verwijderen.
Linksklik op een set om de set te selecteren, u keert terug in het TEGELS |
SNEL menu en kan door de diverse opties van het wandbord heen bladeren
met de <> toetsen.

Voor vloertegel sets gebruikt u dezelfde stappen.
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10

Sanitair

De sanitair browser kunt u openen vanuit het menu SANITAIR met de knop
letter B.

of de

Kies links een merk en serie, kies daarna in het overzicht venster voor een artikel. Klik op eigenschappen om
het artikel in 3D te kunnen ronddraaien. Tevens worden alle mogelijke kleuren opties getoond. Indien van een
artikel meerdere onderdelen in verschillende kleuren beschikbaar zijn dan worden er diverse tabbladen
getoond. Klik op een tabblad naam om de diverse opties te bekijken.
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De getoonde artikelen kunnen op diverse manieren worden afgebeeld:
Afbeeldingssymbolen laat alleen de afbeelding zien.
Objecttypes maakt kolommen per soort artikel.
Details laat alleen de informatie als tekstregel zien.
Beide laat zowel de tekst als de afbeelding zien.

Per merk kan er ook worden gegroepeerd op het soort artikel, als u
ook op een serienaam klikt dan wordt het overzicht beperkt tot deze
serie.

Filter
Met het filter kan er direct op artikelnummer worden gezocht,
tijdens het invoeren van het nummer wordt er al gefilterd,
ViSoft heeft een start gemaakt met het classificeren van sanitair
objecten. Zowel op sub categorie en type kunt u ook artikelen
filteren.

Zoeken maakt het mogelijk op het artikelnummer te
zoeken of op een deel van de omschrijving. Selecteer alleen een
merk, klik dus niet ook op een serie. Tijdens het ingeven van het
artikelnummer of tekst wordt er direct gezocht. Klik daarna in het
zoekresultaat op een van de artikelen en klik dan op zoeken. ViSoft
selecteert het gezochte artikel en toont een blauw kader om het
artikel.
Dubbelklik op het artikel om het te plaatsen of klik op
eigenschappen om de kleur aan te passen.
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Het plaatsen van sanitair kan zowel in 2D als in 3D. Een object wordt altijd geplaatst t.o.v. het nul punt van een
muur of wand. Dit werkt hetzelfde als het plaatsen van wanden.
In dit voorbeeld is het artikel gemaatvoerd vanuit het hart, de fabrikant bepaalt dit gegeven.
Na een dubbelklik op het artikel is het te
verplaatsen m.b.v. de cursortoetsen. Met alt en de
cursortoetsen is het artikel per centimeter te
verplaatsen.

Ook kunt u het artikel in muurzicht bekijken.

Ook zijn de eigenschappen exact in te toetsen. Met
de + en – toetsen kan het artikel in stappen
verschoven worden. Met de alt toets ingedrukt per
millimeter.

Ook hier zijn de eigenschappen exact in te toetsen.
Met de + en – toetsen kan het artikel in stappen
verschoven worden. Met de alt toets ingedrukt per
millimeter.
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De afmetingen van een artikel kunt u aanpassen, ook is een artikel in losse onderdelen te splitsen. Rechtsklik op
een artikel en kies voor in losse delen splitsen Met deze functie kunt u van diverse artikelen de losse delen
weer combineren in een nieuw artikel. De artikelen komen echter niet op de stuklijst voor.

10.1

Sanitair groeperen

Het komt vaak voor dat u combinaties van artikelen opnieuw wilt gebruiken, u kunt dan de losse artikelen
groeperen en in uw eigen bibliotheek opslaan. Bijvoorbeeld opstellingen in uw showroom. De snelste manier
om een opstelling te groeperen is alle gewenste artikelen in een lege ruimte te tekenen. Kies voor een ruimte
snel, accepteer de standaard afmeting van 300x400 en plaats alle artikelen op de achter muur en gebruik zoveel
mogelijk de functie centreren. Neem als voorbeeld eens het standaard ViSoft sanitair en plaats een wastafel,
kraan, spiegel en planchet. Sleep een venster om alle artikelen heen en rechtsklik op een van de getekende
artikelen en klik op objecten groeperen, groep. U kunt in het vervolg ook de sneltoetscombinatie CTRL +G
gebruiken.

De artikelen zijn nu een groep binnen de tekening.
Rechtsklik nog een keer op een van de getekende artikelen en kies nu in bibliotheek opslaan.

ViSoft toont een 3D weergave van de gegroepeerde artikelen, ken
eventueel een prijs e.d. toe en kies voor opslaan.
U kunt zelf mappen aanmaken en daar de gegroepeerde artikelen in
opslaan.

10.2

Sanitair bibliotheek ( gegroepeerde artikelen )

De bibliotheek is zowel vanuit het WANDEN als het SANITAIR menu te openen. Rechtsklik op het
icoon. In de bibliotheek zijn onder andere elementen van WEDI en LUX opgenomen. Na het
plaatsen is het element eventueel te degroeperen ( CTRL +U)
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11

Mandje

De tegels, sanitair en bibliotheek objecten die gebruikt gaan worden in een project zijn in een mandje te
plaatsen. Links van het scherm staan de mandjes, deze kunt u openen door op
te klikken. ( of F5 )
U kunt zelf mandjes toevoegen, rechtsklik op een bestaande mand en klik op
Nieuwe mand. Geef een
naam voor de nieuwe mand. Het vullen van een mandje doet u vanuit de tegel en sanitairbrowser. Sleep
eenvoudig de gewenste artikelen naar de linkerzijde van uw monitor en wacht totdat het mandje geopend
wordt. In een mandje geplaatste artikelen kunt u m.b.v. een rechtsklik naar een ander mandje verplaatsen.
Het mandje wordt opgeslagen in een bestand op uw computer. U kunt het naar andere computers kopiëren.
(C:\ViSoftCreative\Data\Basket\basket.data) Maak ook een kopie van het bestand als u veel artikelen in de
mandjes gaat opslaan. U heeft dan altijd een backup bij de hand.

11.1

Tegels uit het mandje plaatsen:

Ga eerst naar het menu TEGELS | ZETTEN, 2D of 3D, klik op de gewenste tegel in het mandje, de muis
verandert in een penseel en klik op het vlak wat betegeld moet worden. Door CTRL ingedrukt te houden kunt
u het penseel meerdere keren gebruiken. ( let op: u kunt de tegel niet slepen, alleen eenmaal klikken om te
selecteren, daarna klikken op het vlak wat betegeld moet worden.)

11.2

Sanitair uit het mandje plaatsen:

Ga eerst naar het menu SANITAIR, 2D of 3D. Klik op het gewenste sanitair artikel en klik in de ruimte waar u
het geplaatst wilt hebben.

11.3

Objectgroepen uit het mandje plaatsen:

Ga eerst naar het menu SANITAIR, 2D. Klik op de gewenste objectgroep en klik in de ruimte waar u het
geplaatst wilt hebben.

11.4

Tekstuur uit het mandje plaatsen:

Kan zowel in TEGELS als SANITAIR, in 2D en 3D geplaatst worden.

12

ZICHT

In dit menu zijn alle 3D mogelijkheden instelbaar, ook kunnen hier foto’s en video’s gemaakt worden. De
belichting van de ruimte is in te stellen en de eigenschappen van alle getekende materialen zijn aan te passen.

12.1

CAMERA

De al eerder genoemde camerastandpunten, die met een rechtsklik in het 3D beeld zijn op te roepen, kunnen
hier ook worden bediend.
Met deze toetsen kan de camera draaien, x is het midden camera standpunt.

Met deze toetsen kan er in de ruimte bewogen worden.

De eigenschappen van de camera zijn hier in te stellen, de standaardhoogte
is vast te legging in de basis instellingen. ( CTRL + K )
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De standaard oproepbare camerastandpunten.

Zet de menustructuur uit en laat alleen nog het 3D beeld zien, met de cursortoetsen kunt u
bewegen. Met de ESC toets worden de menu’s weer getoond.

12.2

LICHT

Na het tekenen van een ruimte plaatst ViSoft automatisch een of meer lichtbronnen. Ook is er altijd een zon
aanwezig. In 2D vloer zicht zijn de geplaatste lampen aan te passen en zijn er extra lampen te plaatsen.
Er zijn twee soorten lichtbronnen, een puntlicht is vergelijkbaar met een gloeilamp die rondom licht geeft. Een
spotlicht is een lichtbundel.
automatisch toegekende
naam van de spot
klik op …. om een kleur te
kiezen
de felheid van de lamp, een
soort dimmer
de hoogte in de ruimte
de locatie t.o.v. de
geplaatste muur
de afstand die een lichtbron
kan stralen
de breedte van de
lichtbundel
aan of uit
slagschaduw aan of uit.

Vaak is een spot in 2D beter te richten, ga dan naar MUUR zicht, dubbelklik op de lamp en draai aan de groene
handel.
Met terugzetten zijn alle basis instellingen weer op te roepen.
Met wissen is een lichtbron te verwijderen, de systeem lichtbronnen zijn niet te verwijderen.
Global highlight stelt de algemene verlichting in. In een aparte handleiding worden alle mogelijkheden van licht
besproken.

12.2.1 SLAGSCHADUW
slagschaduw aan

slagschaduw uit
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In zicht UITGEBREID is onder de visualiseringseffecten de schaduw aan en uit te zetten, ook de dichtheid is in
te stellen. Het berekenen van de schaduw kost erg veel computerkracht, zet eventueel de visualiseringseffecten
uit als uw computer te langzaam is.
Let op: met een rechtsklik in het 3D beeld kunt u de visualiseringseffecten ieder gewenst moment aan en uit
zetten.

12.3

MATERIAAL EENVOUDIG

De eigenschappen van materialen zijn direct beschikbaar via het menu ZICHT MATERIAAL, alle aanpassingen
zijn direct in 3D realtime zichtbaar.
Klik op een artikel in 3D, in het materiaal menu wordt de standaard textuur
getoond. Klik op … bij kleur om een andere kleur te kiezen. Let wel op dat het
artikel niet meer bij de fabrikant in deze kleur te bestellen is.
De transparantie is ook in te stellen, handig om van een wand een transparante
glaswand te maken.
De reflectie bepaalt de hoeveelheid licht die weerkaatst wordt.
Onder sjablonen staat bei eigen de standaard tekstuur, hier kunt u deze weer
selecteren om alles terug te zetten.
Ook staan hier vaak voorkomende teksturen.
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12.4

MATERIAAL UITGEBREID

Materiaal in overvloed: Fototuning gebruikers hebben meer dan 70 parameters tot hun beschikking,
overzichtelijk gegroepeerd in een scroll-down menu.
De groepen worden onderling gescheiden door een blauwe lijn. De opbouw volgt in logische volgorde,
beginnend met spiegeling, dan lichtbreking enz.
Alle vaktermen zijn zo veel mogelijk begrijpelijk vertaald.
Een voorbeeld: het in rendering programma’s gebruikte begrip „Reflection map“ heet in Visoft Reflections
afbeelding
Een Reflections afbeelding is een afbeelding die op een 3D-object wordt geprojecteerd om deze plaatselijk
spiegelend te maken. De term wordt ook wel gebruikt voor een afbeelding die een gesimuleerde
weerspiegeling bevat. Doorgaans wordt een object in zijn geheel spiegelend gemaakt en fungeert de reflection
map als masker om aan te geven waar het voorwerp dof moet zijn.
Een voorbeeld kunt u zelf uitproberen, bij Jasba zijn al bestanden beschikbaar, zet eens een tegel uit de serie
Highlands. Naast de tegelafbeelding zijn er ook z.g.n. bump maps beschikbaar.

12.5

ZICHT UITGEBREID

12.5.1 ANIMATIE
Bovenin dit scherm kan de animatie worden ingesteld:

Klik de te gebruiken camerastandpunten aan, bepaal
met volgende en vorige de volgorde van afspelen. Met
start wordt de animatie gestart.
Herhalen aangevinkt zorgt ervoor dat de animatie
blijft lopen.

Bij snelheid is aan te geven hoe snel u door de ruimte
wilt “vliegen”.
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12.5.2 VIDEO OPSLAAN
Met deze functie kan er een avi filmpje worden opgeslagen. Avi filmpjes kunnen op alle computers worden
afgespeeld, eventueel vanaf websites. Kijk even op wikipedia voor alle informatie over avi filmpjes.

Na het klikken op video opslaan wordt er naar een compressie gevraagd, algemeen gebruikelijk is de
compressie methodiek van Dvix, deze kunt u gratis downloaden op www.dvix.com

Klik nu op configureren en kies de 1080p instelling;

Bevestig de instelling met OK, de video wordt nu
berekend. Dit kan even duren, afhankelijk van de gekozen
resolutie en de snelheid van uw computer.
Via UITGAVE | BEELDUITGAVE mediabrowser is de
video te bekijken.
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12.5.3 VISUALISERINGSEFFECTEN
Spiegeling is hier aan en uit te zetten, de mate van spiegeling is per materiaal door de fabrikant vastgelegd. U
kunt dit eventueel via de materiaal eigenschappen aanpassen.
Schaduw is hier aan en uit te zetten, ook de schaduwdichtheid. Let op de rekenkracht van uw computer,
schaduw berekening vergt heel wat kracht.
Renderstyle maakt het mogelijk om uw ontwerp als een schets of tekening af te beelden, rechtsklik om een
keuze te maken.
Alle visualiseringseffecten zijn alleen actief als het vinkje bij visualiseringseffecten aangevinkt is.

12.5.4 3D INSTELLINGEN
3D tegels geeft de tegels ook werkelijk met dikte weer. Is noodzakelijk als u kanten profielen wilt
toepassen.

3D strippen geeft strippen weer volgens het de fabrikant opgegeven doorsnede profiel.
Volledig beeld laat alle menu’s weg. Met ESC komen de menu’s weer terug.

12.5.5 FOTO OPSLAAN
Kies hier de gewenste afbeelding van de foto.

Bij klant kunt u een eigen resolutie opgeven.

Anti kartelvorming berekening.

formaat type van de afbeelding.

Selecteer hier de afbeeldingen waarvan een foto
gewenst is. Ze worden dan achter elkaar door
berekend.
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Kies hier een gewenst effect.

Een bedrijfslogo is via configureren toe te voegen.
De transparatie van het logo is in te stellen.

De locatie en naam van het bestand.

12.5.6 FOTO TUNING
Is een apart verkrijgbare module en word ook apart beschreven.

12.5.7 VISOFT VIEWER
Uw klanten kunnen op de ViSoft website een gratis viewer downloaden, vanuit ViSoft kunt u een export van
het ontwerp maken. Dit export bestand kunt u aan uw klant meegeven en m.b.v. de viewer kan uw klant zelf in
3D dor het ontwerp wandelen. Klik op ViSoft Viewer om de export te maken.
De export kunt u ook maken onder het menu BESTAND | EXPORT | EXPORT NAAR VIEWER
De gratis viewer werkt alleen op moderne computers met een zelfstandige grafische kaart.
De viewer kunt u ook in uw showroom gebruiken om ontwerpen te presenteren.
ViSoft 360 panorama viewer is een viewer waarmee de in ViSoft gemaakte panorama views bekeken kunnen
worden. Er is ook een Ipad app beschikbaar.

13

UITGAVE

Alles wat u in Visoft ontwerpt komt automatisch beschikbaar in het menu UITGAVE. Er is een onderverdeling
in technische gemaatvoerde tekeningen ( plattegrond), benodigde materialen ( stuklijst) en printen van 3D
afbeeldingen.

13.1

PLATTEGRONDEN

Alle benodigde uitslagen staan automatisch aangevinkt,
klik op een blad om het te bekijken.
Gedeelte voor
sanitair maatvoering

Per blad kunt u zelf extra maatvoering aanbrengen of
verwijderen.
Ook extra teksten zijn in labels op te nemen.

Gedeelte voor
tegel maatvoering
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Klik op de knop maatvoering om zelf extra maten toe te voegen. Zoom in op het gedeelte wat u wilt
maatvoeren. Beweeg de muis , zonder te klikken, over de artikelen. Er worden automatisch paarse lijnen
getoond die het hart of de buitenkant van een artikel aangeven. Zorg er wel voor dat SNAP aanstaat!.
Linksklik om het eerste punt van de maatlijn te zetten en sleep de lijn naar het 2e punt.
Let op, in de bovenste tekening, plattegrond, worden geen snaplijnen van sanitair artikelen getekend. Alleen in
de tekeningen die onder het kopje plattegrond staan, dus ruimte en muren, worden deze snaplijnen getoond.
De namen van de diverse tekeningen kunt u aanpassen, rechtsklik op een naam en kies voor hernoemen. De
nieuwe naam wordt pas getoond als u eerst op een andere tekening heeft geklikt.
Met een rechtsklik in het ontwerp kunt u alle automatisch getekende maatlijnen wissen, terwijl de zelf
gemaatvoerde lijnen blijven staan. Ook enkele lijnen kunt u wissen, klik op de delete toets.
M.b.v. van het

icoon kun u alle maatlijnen, labels en tegelmaten verbergen.

Sleep een vierkant om alle lijnen heen om in een keer de kleur van de lijnen, de tekst van de maatvoering en de
afmeting te wijzigen.
U heeft keuze uit 3 hulplijn symbolen, ook kunt u er voor kiezen deze aan of uit
te zetten.

U kunt er voor kiezen om alle getoonde artikelen van een nummer te voorzien en deze allemaal apart te
printen:

Ook de toegepaste tegels kunt u apart afbeelden. Dit is handig als u ervoor kiest om niet de tegelafbeeldingen
te printen maar de te snijden tegels.

Via

zijn de volgende instelling zijn mogelijk:
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M
A
A
T
V
O
E
R
I
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G

check boxes om aan te geven
of u de getoonde opties
wel of niet
wilt tonen

tekstuur laat het danitair als 3D object zien
SANITIAR
schets laat sanitair belijning zien

T
E
G
E
L
S

Het snijplan toont hele tegels in het groen, gesneden
tegels in het geel/oranje en tegels kleiner dan een half in
het rood.
Of een gebied wel of niet getoond moet worden.
Moet de tekstuur in het gebied getoond worden?
De tegels met of zonder tekstuur tonen.

Ramen en deuren als lijnen of met tekstuur tonen.
RAMEN
DEUREN

PARALLEL

Parallel projectie toont “plat geslagen”de diverse
tekeningen

Kijk even op youtube zoek op visoftnl en bekijk een instructie video met alle opties.
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13.1.1 Printinstellingen
In dit scherm kunt u diverse instellingen aanpassen.

Als u bij schaal voor papierformaat kiest, dan worden alle tekeningen papiervullend geprint en dus niet op
schaal. Ook kunt u kiezen voor een veelgebruikte schaal. Nadat u klantafmeting heeft aangevinkt kunt u zelf een
willekeurige schaal ingeven. ViSoft gebruikt eventueel meerdere pagina’s als de tekening niet op een bladzijde
past.
U kunt maximaal 3 logo’s aan de tekeningen toevoegen.

Vink de logo’s aan die u wilt gebruiken, door op de ….. te klikken kunt u andere logo’s uitzoeken.
Dit moeten jpg, bmp of gif afbeeldingen zijn. Klik op
Eenmaal gebruikte logo’s blijven in de lijst beschikbaar.

en blader naar de gewenste afbeelding.

De projectkader informatie wordt automatisch gevuld met de bij klantinformatie ingegeven informatie:

U kunt zelf de informatie aanpassen door de linker kolom aan te passen, daarna kunt u de rechter kolom vrij
ingeven.

Rechtsklik op de knop
om een actuele pagina te printen of in een keer alle pagina’s .
Linksklik om in de printpreview te komen met alle geselecteerde pagina’s. Het afdruk voorbeeld toont alle
pagina’s, indien akkoord klik op Printen om daadwerkelijk af te drukken.
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13.1.2 Printen naar PDF
Als u naar pdf formaat wilt printen, installeer dan een pdf printer. Cute pdf kunt u gratis downloaden.

13.2

STUKLIJSTEN

Zowel voor de gebruikte TEGELS, SANITAIR en overige MATERIALEN wordt een aparte stuklijst uitgegeven.
TEGELS geeft een overzicht van alle benodigde tegels, de opbouw is als volgt:

Tegels
Merk
Serie
Type
Bestelnummer
Afmeting
Tegel aantal

afbeelding van de tegel
merkomschrijving
serienaam
soort tegel binnen ViSoft
bestelnummer fabrikant
werkelijke maat in mm
alles, totaal aantal benodigde tegels
totaal: aantal hele tegels
snijverlies: aantal te snijden tegels
LET OP alle tegels die gesneden moeten worden tellen als één tegel, dus als u veel
tegels heeft die kleiner dan een halve zijn, dan worden er te veel tegels berekend.

Hergebruik

Bovengenoemde tegels kleiner dan een half kunt u hier in mindering brengen.
( als u tenminste uit één tegel twee snijstukken kunt halen. )
de hoeveelheden in m2 ( als de tegel per m2 verkocht wordt)
zowel netto als bruto
bruto hoeveelheid afgerond naar hele m2, er is nog geen afronding naar hele
verpakkingseenheden
prijs per eenheid
verkoopprijs exclusief b.t.w.
totaal prijs

Hoeveelheid
Hoeveelheid te
bestellen
Meeteenheid
Stuksprijs
Prijs

Stuksprijzen kunt u aanpassen en in de database opslaan.
Onder opties kunt u bij schaal een percentage opslag berekenen, bij toeslag de totaalbedragen met een
percentage ophogen. Tevens kunt u hier het percentage btw ingeven.
Met het kolommen filter kunt u zelf kolommen aan en uit zetten.
In een apart venster wordt alle informatie betreffende de ruimte weergegeven:

De SANITAIR stuklijst bevat een overzicht van al het getekende sanitair.
Het overzicht spreekt voor zich.
In de MATERIAAL stuklijst worden de toegepaste hoekprofielen getoond en de benodigde hoeveelheid
voegmateriaal.
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Tevens kunt u in deze lijst eigen werkzaamheden toevoegen. Klik op eigen artikel toevoegen

Het is mogelijk eigen artikelen in te lezen vanuit een csv bestand. Gebruik de volgende layout:
Merk, beschrijving, bestelnummer, hoeveelheid, hoeveelheidtebestellen ,stuksprijs, meeteenheid.

Klik op

13.3

en ga naar het beschikbare csv bestand

BEELDUITGAVE

Geef hier aan oF u tekstvelden en labels wilt
gebruiken, zowel koptekst als voettekst kunt u zelf
ingeven.
Kies eventueel een ander lettertype.

Vink aan of u de getoonde informatie wilt mee
printen.

De 3D afbeelding kunt u volgens een bepaalde
resolutie laten berekenen.

Parallel projectie maakt een afbeelding zonder
perspectief. Zet deze op actief en bepaal daarna of u
de vloer of een van de muren wilt printen. Blader
door de muren heen.

Kies hier eventueel een foto effect.

Hier heeft u dezelfde opties om afbeeldingen te
maken als bij ZICHT | UITGEBREID

De mediabrowser toont alle opgeslagen foto’s en
video filmpjes. Eventueel kan hier aan alle
opgeslagen afbeeldingen een watermerk worden
toegekend.
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Tot zover de handleiding.
ViSoft kunt u uitsluitend leren door dagelijks met het programma te werken.
Op onze website www.visoft.nl staan alle handleidingen en worden regelmatig nieuwe instructie films getoond.
Hebt u nog vragen? Neem dan even contact op.
Veel succes met ViSoft!
Aad Hillenaar
Agent ViSoft in NL en Belgie ( Nederlands sprekend)
Tel: (0031) 499 870043
Email: aad@prokalk.nl

© Copyright 1996-2015 ViSoft GmbH. All rights reserved.
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