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RAPID. DE ÎNCREDERE. INOVATOR.

Aplicaţia de căutare rapidă Easy Product Finder de la TROX a devenit un instrument vital în
industria de inginerie a serviciilor pentru construcţii. Conceptul intuitiv este comod pentru
utilizator. Utilizatorii au posibilitatea să conceapă liber şi să configureze zonele de lucru
individuale. Introducerile de la tastatură şi tastele de comandă directă permit utilizatorilor să
lucreze mai rapid.

Pe lângă grupele de produse suplimentare disponibile acum în Easy Product Finder, cum sunt
sistemele de reglaj TROX, LABCONTROL şi aparatele terminale de aer de la TROX HESCO
Elveţia, navigaţia şi manipularea aplicaţiei Easy Product Finder a fost de asemenea
perfecţionată.

Accesul direct îmbunătăţit la selecţia produselor şi structura proiectului, adăugarea şi
schimbarea uşoară a reperelor proiectului, noua funcţie integrată de căutare a produsului
pentru concepere rapidă şi asistentul de de încăpere interactiv complet revizuit ‑ acum şi pentru
sistemele de reglaj ‑ permit lucrul rapid, de încredere şi inovator.

Odată creat designul proiectului, poate fi creată, exportată şi descărcată o specificaţie de
materiale.

De asemenea pot fi apelate informaţii de preţ prin accesarea TROX NET.

Condiţii de utilizare pentru Easy Product Finder
TROX GmbH confirmă că actualul software TROX Easy Product Finder (EPF) şi update-urile
sale pot fi descărcate şi utilizate gratuit.

Această licenţă nu este exclusivă. TROX GmbH îşi rezervă toate drepturile de procesare şi
modificare a software-lui.

Suport sistem de operare
Sunt suportate următoarele sisteme de operare:

   - Windows XP SP3

   - Windows 7

Notă: Dacă încă nu aveţi instalat .NET-Framework 4.0, veţi fi informat timpul iniţializării Easy
Product Finder şi veţi fi capabil să executaţi instalarea.

Compatibilitate şi suport al versiunii precedente:
Vă recomandăm să utilizaţi noul Easy Product Finder 2 astfel încât să fiţi permanent la zi.

Reţineţi că fişierele dumneavoastră precedente de proiect nu sunt compatibile pentru utilizare
în noul Easy Product Finder 2. Suportul pentru Easy Product Finder 1.x a încetat la sfârşitul lui
2012.
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