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O software Easy Product Finder da TROX tornou-se uma ferramenta vital na
indústria de engenharia de serviços de construção. O conceito de usuário
intuitivo é user-friendly. Os usuários têm a capacidade de projetar e configurar
livremente as áreas de trabalho individuais. Entradas de teclado e atalhos
permitem aos usuários trabalhar mais rápido. 
Além de outros grupos de produtos agora disponíveis no Easy Product Finder,
tais como sistemas de controle TROX, controle de laboratório e os dispositivos
terminais de ar TROX HESCO Suíça, a navegação e manuseio do Easy Product
Finder também foram aprimorados. 

O melhor acesso direto à estrutura de seleção de produto e projeto, a fácil adição
e mudança de itens do projeto, a busca de produtos recém-integrados pela
concepção rápida e o assistente de sala interativa completamente revisto - agora
para sistemas de controle – permitem um trabalho rápido, confiável e inovador.

Uma vez que a concepção do projeto foi criada, uma lista de materiais com todos
os produtos projetados, incluindo dados técnicos essenciais, pode ser criada,
exportada e baixada em seu projeto. Consulte nossa Engenharia de Aplicação
para mais informações sobre a utilização do software.

- Condições para o uso do Easy Product Finder:

TROX GmbH confirma que o atual software TROX Easy Product Finder (EPF) e
suas atualizações podem ser baixadas e usadas livres de custo.
Esta licença não é exclusiva. TROX GmbH retém todos os direitos para trabalhar
e modificar o software.

- Suporte ao Sistema Operacional:

Os seguintes sistemas operacionais são suportados:
Windows XP SP3
Windows 7
Nota: Se você ainda não instalou .NET-Framework 4.0, você será informado durante a
configuração do Easy Product Finder e poderá realizar a instalação.

- Compatibilidade e suporte da versão anterior:

Recomendamos que você utilize o novo Easy Product Finder 2 para estar
sempre atualizado.
Por favor, note que seus arquivos de projetos anteriores não são compatíveis
para o uso no novo Easy Product Finder 2. O suporte para o Easy Product Finder
1.x se encerrou no final do ano de 2012.
 

O Fácil Encontre o seu produto a partir de TROX tornou-se uma ferramenta vital na
indústria de engenharia de serviços de construção. O conceito de usuário intuitivo é user-
friendly. Os usuários têm a capacidade de projetar e configurar livremente as áreas de
trabalho individuais. Entradas de teclado e atalhos permitem aos usuários trabalhar mais
rápido. 
Além de outros grupos de produtos agora disponíveis no Fácil Product Finder, tais como
sistemas de controle TROX, controle de laboratório e os dispositivos terminais de ar
TROX HESCO Suíça, a navegação e manuseio de fácil Product Finder também foram
aprimorados. 
O melhor acesso direto à estrutura de seleção de produto e projeto, a fácil adição e
mudança de itens do projeto, a busca de produtos recém-integrado pela concepção
rápida, eo assistente de sala interativa completamente revisto - agora para sistemas de
controle - permite rápido, confiável e trabalho inovador. 
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Uma vez que a concepção do projeto foi criado, uma lista de materiais com todos os
produtos projetados, incluindo dados técnicos essenciais, podem ser criados, exportadas
e baixado. 
As informações de preços também podem ser chamadas acessando TROX NET.
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