
EASY PRODUCT FINDER SELECTIE PROGRAMMA

SNEL. BETROUWBAAR. VERNIEUWEND

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR EASY PRODUCT FINDER

De Easy Product Finder van TROX is een belangrijke tool geworden in de
installatietechniek. Het intuïtieve bedieningsconcept is gebruiksvriendelijk.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om een eigen werkscherm te maken.
Toetscombinaties en sneltoetsen maken snel werken mogelijk.

Behalve extra productgroepen in de Easy Product Finder, zoals TROX regelsystemen,
LABCONTROL en de roosters van TROX HESCO Zwitserland, zijn de navigatie en bediening
van Easy Product Finder ook verbeterd. De verbeterde directe toegang tot productselectie en
projectstructuur, het makkelijke aanvullen en wijzigen van projectonderdelen, de nieuwe
geïntegreerde productzoekfunctie en de volledig herziene interactieve room wizard ‑ nu ook
voor regelsystemen ‑ maken snel, betrouwbaar en innovatief werk mogelijk. Als de selecties
voor het project zijn afgerond kan een materiaallijst met alle producten, inclusief essentiële
technische gegevens gemaakt, geëxporteerd en gedownload worden.

TROX EASY PRODUCT FINDER 2.5, nu beschikbaar

TROX GmbH bevestigt dat de huidige TROX Easy Product Finder software (EPF)
en de updates gedownload kunnen worden en kosteloos zijn.

Deze licentie is niet exclusief. TROX GmbH behoudt het recht de software te
bewerken en aan te passen.

Besturingssysteem ondersteuning
Volgende besturingssystemen worden ondersteund:
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Opmerking: als u .NET-Framework 4.6.2  nog niet heeft geïnstalleerd, zult u
gedurende de setup van Easy Product Finder een melding krijgen en het dan
kunnen installeren.

Compatibilteit en ondersteuning van de vorige versie:
We adviseren de nieuwe Easy Product Finder 2 te gebruiken zodat u altijd up-to-date
bent.
U dient er rekening mee te houden dat de oude projectbestanden niet compatibel zijn met
de nieuwe Easy Product Finder 2. 

Bovendien kunt u de internetversies van de volgende programma's gebruiken: 
Geluidsberekening
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https://trox-extern.com/download/EXE32.zip
http://www2.trox.de/auslegung/acoustic/welcome_akustik.asp?language=gb
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/service-1496da779d980508
https://www.trox.be/nl/service/ontwerp-710f182c33b1facb
https://www.trox.be/nl/ontwerp/easy-product-finder-selectie-programma-00d5793fb192db74
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94
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