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Data Sheet 

Elektronické, ale aj PDF katalógy náhradných dielov 

(KND)  dajú vzťahom s vašimi obchodnými partnermi 

novú pridanú hodnotu. Komunikácia s nákupom bude 

omnoho jednoduchšia. Servisný technici vašich 

zákazníkov odhalia problém rýchlejšie. Oddelenie 

reklamácií a kvality dostane presné informácie na čo sa 

má zamerať.  

V konečnom dôsledku zistíte, že výstupy katalógov 

generované eCATALOGIZérom môžu výrazne podporiť 

váš marketing a obchod. 

 Vysoká kvalita zobrazovaných 

informácií s minimálnou veľkosťou 

súborov zobrazované priamo ako 

Html stránky  

 Presnejšie, zrozumiteľnejšie a 

kvalitnejšie výstupné informácie 

pre zákazníka využiteľné pre 

obchod, marketing, nákup, servis, 

reklamácie,... 

 Informácie o KND výrobkov 

spravované na jednom mieste 

a vo viacerých jazykoch 

Výhody - hodnoty pre zákazníka 
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eCATALOGizér ponúka sadu výkonných ná-strojov pre tvorbu 

elektronických (html) katalógov náhradných dielov. Z 

katalógového projektu môže užívateľ automaticky vygenerovať 

aj jeho PDF verziu . Aplikácia má prehľadné a užívateľsky 

jednoduché grafické rozhranie, ktorého logika užívateľa 

navádza naprieč tvorbou celým projektom KND. Eektronický 

KND je distribuovateľný zákazníkovi prostredníctvom CD/DVD 

médií, alebo umiestniteľný priamo na web stránke.  

V katalógoch sa jednoducho naviguje pomocou stromovej štru-

ktúry výrobkových stránok. K dispozícii je vektorová ilustrácia s 

vyobrazenými dielcami prepojená s kusovníkovým zoznamom 

týchto dielcov. Zákazník vo vektorovej grafike využíva nástroje 

transfokácie, posúvania, označovania pozícií, poznámkovania, 

dokresľovania, atď. Ďalej ponúka funkčnosti ako pridávanie 

dielcov do nákupného košíka a fulltextové vyhľadávanie dielcov 

vo výrobkoch. Nemôžeme opomenúť ani viacjazyčnú podporu 

vytvoreného KND, pričom tvorca katalógu má všetky jazykové 

mutácie uložené a spravované v jednom projekte. Licenčná 

politika vám umožní vytvorený katalóg bez problémov 

distribuovať všetkým obchodným partnerom, alebo koncovým 

zákazníkom. 

eCATALOGizér 

VYRÁBATE EXCELENTNÉ VÝROBKY A NAPRIEK TOMU SI KLADIETE OTÁZKU, ČO VIAC 

PONÚKNUŤ SVOJMU ZÁKAZNÍKOVI, ABY VÁŠ OBCHODNÝ VZŤAH S NÍM NAPREDOVAL ? 

eCATALOGizér - automatizovaná tvorba 

elektronických katalógov náhradných dielov 

Elektronický KND - je základný výstup z eCATALOgizéra, 

ponúka jednoduché rozhranie a intuitívnu navigáciu. 
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 Automatizovaná tvorba elektronických WEB katalógov 

náhradných dielov (KND) s vektorovými ilustráciami 

výrobkov v CGM formáte 

 Modul pre automatizované generovanie PDF verzie 

z elektronického KND 

 Tvorba montážnych postupov zostáv s grafickými 

ilustráciami aj s textovým popisom 

 Prepojenie grafickej ilustrácie s položkami v kusovníkovej 

tabuľke 

 Používateľ web katalógu má k dispozícii sadu grafických 

nástrojov (transformácia, posúvanie, lupy, poznámková 

tabuľa,...) 

 Prehľadná štruktúra katalógových stránok výrobku 

 Katalógový výstup jednoducho a rýchlo použiteľný na WEB/

CD/DVD 

 Viacjazyková podpora elektronického aj PDF katalógu 

náhradných dielov 

 Grafické prispôsobenie WEB/PDF KND podľa potrieb 

zákazníka (fonty, pozadia, farby, logá, tabuľky,...) 

 Fulltextové vyhľadávanie v kusovníkoch WEB katalógu s 

automatickým nastavením na vybratú položku 

 Nákupný košík vo WEB verzii pre účely bezproblémového 

objednávania náhradných dielov 

 Načítavanie kusovníkových tabuliek do KND z Excelu, 

alebo iných textových súborov (xls, xlsx) 

 Licencia obsahuje distribučný kit na web prehliadač 

grafických ilustrácií v CGM formáte 

 Kompatibilita s MS Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, Opera 

 Jednoduché užívateľské rozhranie s navádzaním 

používateľa na presnú postupnosť krokov pri tvorbe KND  

 Prehľadná forma definovania, tvorby a zmenovania 

katalógových štruktúr (kopírovanie, mazanie, vkladanie, 

úprava parametrov,...) 

 Prepojenie a aktualizácia údajov s Windchill 

 Pripnutie súborov na stiahnutie k jednotlivým položkám  

KND (pdf, jpg, rar, zip, ...) 
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Definovanie prostredia elektronického katalógu základné menu, 

kusovníkové parametre, farby, fonty, pozadie 

Vygenerovaný elektronický KND 

Výstup KND v PDF formáte tvorí sa automaticky zo 

štruktúry elektronického KND 

Práca so štruktúrami a kusovníkmi kusovníkové tabuľky je 

možné načítať z externej aplikácie txt, csv, xls 


