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1. Zastosowanie
• CAD Share-it to nowoczesna aplikacja dostarczająca realistyczne wizualizacje 3D na komputery
PC, tablety i smartfony z systemami Android i iOS,
• wersja na komputery przeznaczona jest dla użytkowników programów CAD Decor PRO i CAD
Decor od wersji 2.2, a także CAD Kuchnie od wersji 6.2 i CAD Kuchnie MAX od wersji 6.2,
• umożliwia zarządzanie plikami 3DE, czyli tworzonymi w module Export 3D realistycznymi, trójwymiarowymi animacjami projektów,
• pozwala grupować projekty w galerie, tworzyć między nimi powiązania, oznaczać je swoim logo
i rozsyłać mailem do dowolnej liczby odbiorców lub opublikować na własnej stronie www,
• oferuje możliwość generowania kodów QR, które można następnie udostępniać online lub jako
wydruki, a link do wizualizacji można wysłać klientowi mailem lub SMS-em,
• wersja na urządzenia mobilne (system Android lub iOS) pozwala na oglądanie projektów w dowolnym miejscu i czasie - dostępna dla każdego posiadacza smartfona lub tabletu - za darmo!
2. Pobieranie, instalacja, uruchamianie
• aplikację w wersji dla systemów Android i i OS można pobrać za darmo z serwisów Google Play
i Apple Store,
• użytkownikom naszego oprogramowania do projektowania wnętrz z aktywnym Pakietem Serwisowym udostępniamy wersję dla komputerów PC, pozwalającą na publikowanie projektów na
serwerze,
• instalacja aplikacji na komputerach przebiega podczas instalowania programów CAD Decor, CAD
Decor PRO i CAD Kuchnie, a w przypadku urządzeń mobilnych należy ją pobrać z jednego z wymienionych sklepów internetowych,
• do uruchamiania wersji na komputery służy ikona „Publikuj w CAD Share-it” dostępna w trybie
w wizualizacji w naszych programach do projektowania wnętrz.

Aplikacja mobilna CAD Share-it do pobrania w Apple Store
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3. Rodzaje kont użytkownika
• oferujemy dwa rodzaje kont:
- konto BASIC: darmowe dla wszystkich użytkowników naszych
programów z aktywnym Pakietem Serwisowym,
- konto PRO: darmowe dla użytkowników programu CAD Decor PRO
z ważnym Pakietem Serwisowym, a dodatkowo płatna dla posiadaczy pozostałych programów.

projekty przedstawiane są w postaci plików 3DE,
są to animacje 3D, tworzone w wizualizacji naszych programów przy użyciu modułu Export 3D,
można otwierać pojedyncze lub importować wiele plików naraz,
pliki mogą być wyświetlane (w tym przypadku nie są wgrywane na serwer) oraz publikowane
(zapisują się wtedy na serwerze),
• każdy użytkownik CAD Share-it ma zarezerwowane miejsce na naszym serwerze na swoje projekty (100 MB dla konta BASIC i 1 GB dla konta PRO).
•
•
•
•

1. Tworzenie galerii
• użytkownicy konta BASIC mają do dyspozycji 1 galerię, której nazwę
mogą wielokrotnie i dowolnie zmieniać,
• pracując na koncie PRO, można tworzyć wiele galerii i edytować je,
• ilość projektów w galerii jest dowolna, ograniczona jedynie ilością pozostałej wolnej przestrzeni dyskowej dla danego konta.
2. Opcje galerii i projektów
• galerie można edytować w celu zmienienia nazwy, wyświetlać w przeglądarkach internetowych i wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Opcje projektów
• projekty można usuwać z galerii lub z serwera, wyświetlać je w oknie
aplikacji lub w przeglądarkach internetowych, zmieniać ich nazwy, generować dla nich unikalne
kody QR, oraz wysłać je mailem,
• używając konta PRO można śledzić statystyki wyświetleń dla galerii i projektów.
3. Dodawanie logo
• pracując na koncie PRO można dodać własne logo do poszczególnych
projektów i galerii, oraz podać adres strony internetowej, która będzie
otwierana po kliknięciu na logo.
4. Edycja podglądów projektów
• dla każdego importowanego pliku 3DE jest automatycznie tworzony
podgląd, widoczny następnie na listach projektów w oknie aplikacji CAD
Share-it, oraz w wysyłanych mailach,
• aby projekty prezentowały się jak najefektowniej, umożliwiono samodzielne dostosowanie podglądów,
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• przebiega to w prosty sposób – po wybraniu odpowiedniej ikony należy wybrać optymalne położenie widoku, manewrując myszą, a następnie go zatwierdzić,
• zakres przyszłego podglądu jest oznaczony w wizualizacji pomarańczowym obrysem.

Wybieranie widoku, który będzie służył jako podgląd projektu

5. Tworzenie powiązań między projektami w galerii
• między projektami w galerii można tworzyć powiązania, dzięki którym widz podczas wirtualnego spaceru będzie mógł przechodzić z jednego pomieszczenia do drugiego,
• zapewnia to bardzo ciekawy efekt podczas „zwiedzania” wirtualnych projektów,
• po kliknięciu na pulsującą strzałkę oznaczającą powiązanie, gość zostaje przeniesiony do innego
punktu lub kolejnego pokoju, w sposób znany z gier komputerowych z perspektywą pierwszej
osoby.

Aplikacja CAD Share-it – lista galerii, powiązań i projektów (widok konta PRO)
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1. Wysyłanie projektów i galerii drogą mailową
• e-mail, który trafia do klienta, zawiera podgląd projektu i jego kod QR, oraz linki przekierowujące do sklepów, z których można za darmo pobrać naszą aplikację na systemy Android i iOS,
• e-mail jest generowany automatycznie po kliknięciu ikony i zawiera domyślną treść, informującą
odbiorców o postępowaniu w celu obejrzenia projektów lub galerii w systemie Share-it,
• można go wysłać jednocześnie do wielu odbiorców, dodać dowolną treść, zmienić tytuł, podać
adres zwrotny i zobaczyć podgląd przed wysłaniem, a także zmienić język maila, wybierając go
z listy w prawym dolnym rogu okna wysyłania wiadomości.
2. Publikacja galerii na własnej stronie internetowej
• system umożliwia również publikację projektów na dowolnej stronie internetowej - wystarczy
zaimplementować galerie z CAD Share-it w kodzie źródłowym strony, na której mają się pojawić
projekty,
• galeria raz „podpięta” na Państwa stronie zostaje wyłączona z naliczania miesięcznych limitów
pobrań, co oznacza, że staje się dostępna dla odbiorców bez żadnych ograniczeń.
3. Używanie kodów QR
• aplikacja oferuje funkcję generacji kodów QR dla każdego projektu lub galerii, co dodatkowo poszerza możliwości dotarcia do klientów i promowania Państwa firmy,
• można np. zaprezentować swoją pracę w postaci plakatu z wizualizacją projektu i kodem QR, który każdy posiadacz smartfona lub tabletu może zeskanować i, po pobraniu darmowej aplikacji
CAD Share-it, odbyć wirtualny spacer w zaaranżowanych przez Państwa wnętrzach (uwaga: po
przekroczeniu miesięcznego limitu pobrań dla Państwa konta kolejne wyświetlenia mogą zostać
wznowione 1 dnia następnego miesiąca).
4. Wysyłanie linków
• wysyłanie linków do projektów na naszym serwerze może odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

• w ciągu miesiąca projekty użytkowników kont BASIC mogą być wyświetlone 50 razy, a osób korzystających z konta PRO - aż 500 razy!
• hasło „wyświetlenie” oznacza pobranie i otwarcie projektu przez klienta za pośrednictwem
otrzymanego e-maila, zeskanowanego kodu QR lub linka,
• w przypadku obu kont możliwe jest sprawdzenie ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni,
w którym podawana jest również całkowita ilość wyświetleń oraz poziom zużycia miesięcznego
limitu,
• kontrola popularności poszczególnych projektów i galerii możliwa jest jedynie dla konta PRO.

Opis funkcji aplikacji CAD Share-it

6

Przykładowe statystyki wyświetleń dla kont BASIC i PRO

1. Warunki niezbędne do pobierania projektów i galerii w systemie CAD Share-it
• chcąc obejrzeć na komputerach PC, nie trzeba posiadać ani oprogramowania do projektowania
wnętrz, ani nawet aplikacji CAD Share-it – projekty wyświetlają się w przeglądarce internetowej,
więc jedynym warunkiem jest aktywne połączenie z Internetem,
• dla użytkowników smartfonów i tabletów oprócz połączenia z Internetem konieczne jest także
pobranie aplikacji w odpowiedniej wersji ze sklepu internetowego (Google Play dla systemu
Android oraz Apple Store dla iOS) – szybko, bezpiecznie i bezpłatnie!
2. Nawigowanie w projekcie 3D
• perspektywa pierwszej osoby powoduje, że oglądanie projektu jest pasjonującą, interaktywną
przygodą z dużą dozą realizmu,
• widz ma poczucie, jakby znajdował się wewnątrz pomieszczenia, może rozejrzeć się wokoło, zobaczyć z bliska najdrobniejsze detale lub odsunąć widok, aby zyskać szerszą perspektywę,
• technika Multi-Touch umożliwia posiadaczom urządzeń mobilnych szybkie i wygodne zmienianie, przybliżanie, obracanie, przesuwanie i oddalanie widoku,
• podczas wirtualnego spaceru w projekcie wyświetlonym w przeglądarce internetowej, kamera
działa na zasadzie żyroskopu i obraca się we wszystkie strony, dzięki prostemu manewrowaniu
myszą,
• jeśli zostaną utworzone powiązania między osobnymi pomieszczeniami lub różnymi punktami
w jednym pokoju, widz może przenosić się w inne miejsce projektu i poznać dokładnie rozmieszczenie elementów wyposażenia oraz aranżację przestrzeni.
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Przykładowa galeria wyświetlona w przeglądarce internetowej

3. Korzyści dla projektantów i ich klientów
• dzięki aplikacji mobilnej CAD Share-it klienci oczekujący niecierpliwie na wyniki pracy projektantów, mogą je odebrać i obejrzeć kiedy i gdzie zechcą,
• projekty można wyświetlać na urządzeniach mobilnych nie posiadając żadnego oprogramowania
do projektowania wnętrz, jedynie z naszą darmową aplikacją na smartfony i tablety,
• użytkownikom komputerów wystarcza już sam dostęp do Internetu, żeby zobaczyć wizualizację
3D swojego wymarzonego wnętrza bez wychodzenia z domu,
• dzięki fotorealistycznym efektom obrazowania i wygodnej nawigacji, odbiorcy mogą się dokładnie
przyjrzeć zaprojektowanym wnętrzom z różnych punktów widzenia i poczuć się w nich „jak
w domu”,
• taka szczegółowa, dokładna i szybka weryfikacja propozycji architektonicznych i wykończeniowych z wizją klienta pomaga dostosować końcowy efekt do jego indywidualnych potrzeb i preferencji,
• możliwość kontaktu o każdej porze i w dowolnym miejscu znacząco przyspiesza realizację zleceń,
• CAD Share-it to wygoda dla projektantów i większa satysfakcja klientów!
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