
 Pracujete často s výkresovou dokumentáciou? 

 Archivujete kompletnú výrobkovú dokumentáciu v 

univerzálnom formáte? 

 Pripravujete dokumentáciu pre zdieľanie v PDM/PLM, 

alebo ERP systéme? 

 Zaberá Vám exportovanie výkresovej dokumentácie 

veľa času? 

Stručný popis funkčnosti aplikácie 
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Ak je Vaša odpoveď na tieto otázky "ÁNO", práve pre Vás je 

určená aplikácia ProExport, ktorá Vám umožní automatizovať 

tvorbu výstupov z výkresovej dokumentácie. Hlavným cieľom 

aplikácie je ušetriť a sprehladniť prácu s výkresovými výstupmi, 

exportmi a prípravou pre prípadnú archiváciu výkresov, resp. 

ich použitie v iných podnikových systémoch, oddeleniach. 

Aplikácia ProExport slúži na hromadný export výkresov  

Pro/ENGINEER-a do iných fomátov. Je určená všetkým 

konštruktérom, ktorých výstup je výkresová a konštrukčná 

dokumentácia, pričom cieľom aplikácie je ušetriť a sprehľadniť 

prácu s výkresovými výstupmi, exportmi a prípravou pre 

prípadnú archiváciu. 

ProExport 

NADSTAVBOVÁ APLIKÁCIA PRE HROMADNÝ EXPORT VÝKRESOV DO INÝCH FORMTOV  

Práca s aplikáciou je intuitívna a jednoduchá.  

Integrated Product Management Solutions www.ipmsolutions.sk 

Data Sheet 

Pred samotným exportom je nutné definovať výkresy, ktoré sa 

budú exportovať. Toto sa docieli tým, že sa zvolí v Základných 

nastaveniach v poli Načítať jedna z prednastavených možností, 

ktoré určujú umiestnenie zdrojových výkresov a klikne sa na 

Načítať. Ďalšie nastavenia, ktoré ovplyvňujú načítanie výkresov 

do tabuľky pre export sa konfigurujú v časti Nastavenia. Po 

vykonaní načítania sa v tabuľke Zoznam položiek pre export 

zobrazia výkresy pre export podľa zadaných kritérií. V pravo v 

záhlaví tabuľky je zobrazený počet vybraných položiek z 

celkového počtu položiek. V ľavej časti záhlavia je zaškrtávacie 

políčko, ktoré umožňuje označiť alebo odznačiť všetky riadky 

tabuľky, alebo je možné označovať položky, ktoré sa budú 

exportovať jednotlivo. 

Prostredie aplikácie 

Užívateľské rozhranie aplikácie ProExport je grafické, 

postavené kompletne na báze webových html-stránok. Každé 

aktívne funkčné tlačítko má pomocný text (hint) a tým je 

ovládanie a práca s touto aplikáciou intuitívne, jednoduché a 

prirodzené ako v ďalších štandardných aplikáciách pre systém 

Windows. 
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Názvoslovie exportovaných súborov môže byť prispôsobené 

v mnohých smeroch. 

Vodotlač pomáha rozoznať aktuálnu verziu dokumentu. 

Data Sheet 
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PREŠOV - Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov, tel.: +421 /51/ 772 21 33, fax: +421 /51/ 772 21 41 

 Hromadný export výkresov do formátov:DXF, GIF, HPGL, 

IGES, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF. 

 Načítanie výkresov z rôznych umiestnení. 

 Filtrovanie načítaných výkresov. 

 Export výstupných súborov do rôznych umiestnení. 

 Štandardné nastavenia pri načítaní a exporte. 

 Hromadne nastaviť názvy výstupných súborov. 

 Pridať a nastaviť vodotlač do výstupných súborov. 

 Uložiť vlastné nastavenia exportu. 

ProExport umožňuje 

Nastavenie pre PDF súbory obsahuje nastavenie kvality, 

fontov, farieb, hladín a ďalšie všeobecné nastavenia. 


