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:VISI Viewer Pro

Разглеждане на CAD,
CAM, Flow файлове от
VISI

бързо , лесно, ефективно
С помощта на VISI Viewer Pro, конструкциите на
VISI могат да бъдат предоставени на разположение
във всички отдели на компания за използване и
проверка.
Налични са всички основни функции като
различни графични изображения, обширни функции за
измерване и анализ, опции за документация.

Графично представяне .
В допълнение към неограниченото
мащабиране, завъртане и
панорамиране са налични и други
опции за графичен дисплей.
Засенчване и прозрачно засенчване
Динамични рязане през възли
Показване и скриване на компоненти
на сборка
Прикрепване на отблясъци с висок
гланц и повърхностни структури,
включително създаване на екранни
снимки
Създаване на работни равнини
(координатна система) за
подравняване на части.
Извличане на всеки размер и
направо в 3D проекта.

Документация.

Налични са възможностти
позволяващи преглед
на всички чертожни листове,
принадлежащи към дадена
конструкция.
Създаване на допълнителни размери
и текстове, както в чертожния лист,
Анализ.
така и в 3D средата на проекта..
Налични са всички функции за
•Пълна функционалност за
тестване и измерване на компоненти
оразмеряване
и инструменти.
•Създаване на анотации и бележки
• Движещи се, въртящи се и
•Отпечатване или запазване на
огледални компоненти в конструкция
изображения (bmp, jpg, ...)
• Представяне на информацията от
списъка с части и изход в Excel
• Контрол за засенчване
• Показване в переспектива
• Измерване разстояния, радиуси,
ъгли и дебелини на стените
• Изчисляване на обем и тегло,
площ на повърхностите
• Преглед на реологични анализи
• Показване на NC път на
инструмета при фрезоване и рязане
на нишкова ерозийна машина

Пълен набор
интерфейси за
файлове от други CAD
системи
Полезен за всички
отдели в една компания
Кратко обучение
Лесен за използване
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Безопасния достъпа на широк кръг специалисти в една компания до
3D модели и 2D документация на проекти е безценна.
Всеки специалист може да използва необходимата му информация
без опасност да я повреди.
VISI Viewer Pro е идеален инструмент за пълен оперативен и
безопасен достъп до информация която не е налична и в най
пълната документация.

Интерфейси.
Във VISI Viewer Pro по
избор можеда се
отварят,визуализират и
проверяват голям брой
интерфейсни формати,
както и собствени данни
от системи на трети
страни:
ACIS 3D, DXF, DWG,
IGES 2D/3D , STEP,
SolidWorks, SolidEdge,
Inventor, VDA. STL, 3D
PDF, CATIA V4/V5/V6,
Pro/E, Creo , NX
(Unigraphics/Siemens)
JT-Open 3D,

Разширения
По желание VISI Viewer Pro
може да бъде допълнен и с
модула на VISI за
геометричен анализ.
Това дава допълнителни
инструменти при проучване
за осъществимост.
Това означава висока
надеждност при оценка за
дебелина, наклони,
намиране на делителна
линия и проучване на
вероятен сценарий на
делене.
Намиране минимални
радиуси.
Проверка на всички лица.

Part from HEXAGON

Приложения
VISI Viewer Pro е идеален за:
Отдела за изготвяне на оферти.
Технологичен отдел за
подготовка на производството.
Отдела за Измерване и контрол
на качеството
В звеното за окончателна
обработка и монтаж
Отдела осъществяващ
управление на работните
процеси
За поддръжка на инструменти
изработени от външни
партньори

ВИЗИ Интернейшинъл Техноложи ООД
ул. Сан Стефано 5
9700 Шумен
Тел: +0359 54 832168
Факс +0359 54 832198
Email: visi@visi-bg.com
www. visi-bg.com

