Egger VDS
Rozšíří prostor vašich představ
o 80 dalších : naše virtuální
designové studio.

Pro kanceláře
VDS Profi
VDS Profi je flexibilní vizualizační
software a perfektní nástroj pro práci
na PC & notebooku. S jeho pomocí je
možné, individuálně představit dekory
nábytku a podlah. VDS Profi je ideálním
virtuálním doplněním katalogu.
S možností, přepínat rychle mezi
různými obrázky místností; dále nabízí
vynikající zobrazení dekorů a
automatické vytváření podkladů pro
konzultace a VDS Profi se tedy používá
všude tam, kde standardní CAD
software naráží na své hranice.

Poradenství pro zákazníky získává díky
VDS Profi na bezprostřednosti a na
kvalitě.
VDS Profi je rovněž vybaveno rozhraním
QR. Vzorek opatřený QR kódem z
vzorového obchodu EGGER, je možné
naskenovat pomocí webové kamery a
obrázky dekorů se přímo nahrají do
zvoleného prostoru. Uživatel může
testovat skutečné vzory ve virtuálním
prostoru z hlediska účinku a
kombinovatelnosti.

Výhody VDS Profi:
• Více než 80 realistických obrázků místností, včetně podlah, stěn, stropů a dveří
• Profesionální podklady pro konzultace jedním kliknutím myši a vlastním firemním logem
• VDS Profi Show: Atraktivní prezentace či koláže z vašich návrhů
• Bezproblémový import přídavných materiálů
• Přímo přes daný systém je u společnosti EGGER možné objednání vzorků
• Vzorky z vzorového obchodu EGGER je možné přímo nahrát pomocí QR kódu do VDS Profi
• Rozhraní s plánovacími programy, jako je Roomdesigner či Google Sketchup.

Prezentace nábytku VDS Profi
EGGER vyvinula pro předváděcí místa či
veletrhy kompaktní a funkční prezentaci
nábytku VDS Profi. Je k dodání ve dvou
verzích: jako základní verze a s identifikací
pomocí QR kódu.

→

→

VDS Profi:
Prostě naskenujte QR kód a
získáte další informace formou
krátkého filmu.

VDS Profi 30 dní testování zdarma
Sami si vytvořte obrázek. Zaregistrujte se na www.egger.com/shop pro VDS
Profi a my vám zašleme program a také licenční klíč, pomocí kterého budete
moci používat daný program po dobu30 dní zdarma.

Na cesty
VDS Online / VDS App
Díky bezplatné online verzi VDS a
aplikaci VDS App od EGGERu si můžete
online prohlédnout kolekci materiálů na
bázi dřeva Zoom a všechny dekory
podlah EGGER na všech mobilních
koncových zařízeních a zvětšit si je jako
vzorek. Kromě automatické aktualizace
a správy oblíbených položek, je zde k
dispozici cca 30 prostorů na
individuální vizualizaci.

využívat veškeré funkce VDS Online.
VDS App je možné objednat na Google
Playstore a také na Apple Appstore a je
kompatibilní se všemi mobilními
koncovými zařízeními, které využívají
operační systémy Android nebo iOS.

Verze VDS Online je volně přístupná
přes internet (www.egger.com/vds) a je
možné ji používat přímo přes prohlížeč.
S bezplatnou aplikací VDS App můžete
Výhody VDS Online a VDS App:
• Bezplatná verze online
• Obsahuje všechny dekory Zoom a dekory podlah
• Základní knihovna prostorů pro individuální vizualizace
• Automatické aktualizace
• Dotazy na vzorky a objednávky vzorků přes vzorový obchod EGGER
• Zobrazení vhodných doporučení dekorů

myVDS Online
myVDS Online vám nabízí možnost,
upravit si VDS Online dle vašich
osobních představ a integrovat ji také
na vašich webových stránkách. Díky
těmto speciálním službám nabídnete
vašim zákazníkům kompletní
poradenský servis na té nejvyšší úrovni
a budete jim moci prezentovat ty
nejaktuálnější dekory a nápady.
Pro myVDS Online nejsou třeba žádné

speciální předpoklady z hlediska
počítačové výbavy. Připravíme vám
vaši individuální prezentaci a
dokončíme ji pro zabudování do vašich
vlastních webových stránek. myVDS
Online bude umístěn na serveru
našeho nezávislého partnera Active
Online a bude neustále aktualizován
novými dekory a situacemi v rámci
zařizování prostorů.

Výhody myVDS Online:
• Individualizovatelná vizualizace daného prostoru
• Zvýšená návštěvnost vašich webových stránek
• Provedení s vlastním logem
• Zapojení do vlastních webových stránek pomocí iFrame
• Vytváření osobních prodejních podkladů
• Individuální zdůraznění oblíbených dekorů
• Dotazy od zákazníků přímo přes integrovaný kontaktní formulář
• Použití na různých zařízeních – od chytrých telefonů, přes tablety až po obrazovky

www.egger.com/vds
t +43 50 600 - 0 · f +43 50 600 - 10111
info-sjo@egger.com
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Technické změny vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby, chyby v normách, ani za omyly.
Obrázky byly poskytnuty za laskavého přispění Kitchen Club, Kirchberg a Kitzbühel Country Club.

vdshd@active-online.de

Spolehlivý partner společnosti EGGER
Vývoj produktů VDS probíhá za těsné spolupráce s našim technologickým
partnerem společností Active Online. Servisní úkoly, jakož i technologická
podpora jsou zajišťovány společností Active Online.

VDS – přesvědčivý nápad
od EGGERu
Použitím našeho několikrát vyznamenaného virtuálního designového
studia VDS HD, které slouží jako prezentační systém prostorů, je
možné zažít dekory ve vynikající trojrozměrné obrazové kvalitě.
Dobrá příležitost pro vás, jak využít celou historii našich úspěchů.

