
PRODIM CT SOFTWARE
a solução completa



Coloque recantos e recortes diretamente na sua medição ou utilize 
bibliotecas para inserir símbolos para produção. Importe � cheiros 
.DXF ou medições Proliner.

Importar recantos e recortes 

Paredes traseiras: Desenhe automaticamente um retângulo com 
o mesmo comprimento de uma determinada linha e com uma altura 
prede� nida.  
Ressaltos: Desenhe automaticamente um arco entre 2 
extremidades de uma linha com um determinado desvio máximo.

Paredes traseiras e ressaltos

Edite as suas medições no Proliner com o software CAD interno.

Editar medições

Faça desvios de linhas automaticamente com desvios 
personalizados.

Criar desvios

Cria automaticamente uma linha cheia entre os pontos de medição; 
são criados diversos “raios” entre os pontos de medição para que a 
medição � que pronta para CNC.

Crie projectos prontos para CNC - Tangentes 
instantâneas

Crie pormenores de estilo prede� nidos que poderá anexar a peças 
medidas para, por exemplo, visualizar junções e per� s.

Per� s de produção 

Crie elementos, faça seleções no âmbito de uma medição e grave 
o elemento. 

 Criar elementos

Meça as suas lajes e posicione a sua medição completa ou 
elementos na laje.

Lajes

Insira dimensões: linear, horizontal, vertical, radial e angular.

Dimensões

Proliner: a solução perfeita 
para medição, edição e acabamento

Faça múltiplos instantâneos da sua medição e visualize-os em folhas 
de trabalho.

Instantâneos

Adicione dados de medição únicos.

Dados de medição

Deixe o cliente veri� car a medição e as informações, e autorize um 
projeto de imediato com o Proliner.

Assinatura 

Abra e edite � cheiros .DXF no Proliner.

Editar DXF

Função de pré-visualização para ver uma medição antes de abrir ou 
veri� car um relatório PDF antes de exportar e imprimir. 

Função de pré-visualização

Edite uma medição e grave-a com um novo nome ou seleccione 
partes de uma medição e grave apenas as partes selecionadas 
como um � cheiro diferente. Os � cheiros acabados de gravar � cam 
disponíveis para edição no Proliner, como .DXF e para importação 
noutra medição. 

Seleção entre gravar/gravar como

Exporte vários � cheiros em simultâneo, exporte todos os 
instantâneos como .DXF ou como páginas PDF separadas.

Múltiplas exportações

Crie projetos e adicione dados do projeto completo.

Dados de projeto

Utilize a função de esboço manual livre para desenhar e escrever 
uma medição, e exportá-la para PDF.

Esboços manuais livres



Crie relatórios completos, personalize os respectivos aspectos 
e sensação, e adicione o logotipo da empresa. Os relatórios 
podem ser vistos fora de uma página com os dados do projeto, 
uma visão geral completa da medição total do projecto e peças 
de produção individualizadas com as dimensões. Mas também 
é possível obter páginas adicionais, uma para cada peça de 
produção.

Relatório PDF

Tecnologias de produção Proliner®

Soluções de softwareSoluções de software

Tecnologias para a indústria

Soluções de fabricaçãoSoluções de fabricação

Projetos personalizados e 
desenvolvimentos

Projetos personalizados e 

Para mais informações e � lmes 
promocionais, visite o nosso website
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