Nou: cu CABMAX
proiectaţi simplu bucătării

DYNALOG
Software pentru proiectarea corpurilor şi comanda feroneriilor

www.blum.com
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La ce puteţi folosi DYNALOG?

Proiectare de corpuri şi nu numai
Proiectarea simplă a corpurilor si întocmirea rapidă a comenzilor cu

DYNALOG, software-ul nostru de proiectare şi

feroneria necesară, vă uşurează munca şi vă lasă mai mult timp pen-

comandă, face mai mult de atât: cu funcţia nou

tru consilierea clienţilor.

introdusă CABMAX, puteţi proiecta simplu bucătării,
conform criteriilor DYNAMIC SPACE. Pentru o
consiliere competentă şi clienţi satisfăcuţi.

Ce este DYNALOG?
Pagina 2

DYNALOG este software-ul de la Blum, cu ajutorul căruia puteţi proiecta corpuri
şi comanda feronerie.

Pagina 4

DYNAPLAN calculează automat toate cotele de tăiere şi poziţiile de fixare ale
feroneriei pentru producţie.

Pagina 6

Cu CABMAX – managerul de corpuri – puteţi proiecta bucătării conform criteriilor
DYNAMIC SPACE.

Pagina 10

DYNACAT – catalogul electronic de produse – conţine întregul sortiment de
feronerii Blum şi o suită întreagă de aplicaţii cu produse Blum.

Pagina 10

În DYNASHOP puteţi importa listele de feronerii din DYNAPLAN şi DYNACAT şi
le puteţi cumula în proiecte de lucru.
Este posibilă inclusiv integrarea de numere de articol şi preţuri ale distribuitorilor
de feronerie. Acest lucru uşurează comanda.

Pagina 11

Prelucrarea mai departe a datelor de construcţie, de feronerie şi de comandă.

Pagina 12

Toate avantajele DYNALOG dintr-o privire.
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Ce aplicaţii conţine DYNALOG?

DYNACAT
(Catalog electronic de produse)

DYNAPLAN
(Proiectare de corpuri)
Nou:

Bibliotecă

Proiectare

Bibliotecă

CABMAX

de corpuri

liberă de

personală

DYNAMIC

corpuri

■ Alegere feronerii

SPACE
Proiectare corpuri inclusiv alegere feronerii

Listă cantitativă cu feronerii

■ Desene
■ Date CAD
■ Debitări
■ Liste de feronerii

Listă cantitativă cu
feronerii

DYNASHOP
(Coş de cumpărături)

■ Date CAD ale feroneriilor în 2D/3D
■ Instrucţiuni de montare şi reglare

Opţional:

■ Numere de articol ale
distribuitorului de feronerie

CABMAX vă furnizează:

■ Schiţă
■ Listă de corpuri
■ Plan de depozitare

■ Preţuri ale distribuitorului de
feronerie

Sprijin la:

Sprijin la:

construcţie, execuţie, vânzare

construcţie, execuţie, montare

Comandă
Prin fax sau e-mail, posibilă conectare
la sistemul de comandă al distribuitorului de feronerie

Funcţii numeroase, simplu de folosit
DYNALOG se învaţă repede şi este uşor de utilizat, chiar dacă lucraţi
rar cu acesta. Verificările automate la coliziune garantează aplicabilitatea practică şi elimină îmbinările de încercare.
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Ce posibilităţi de proiectare oferă DYNAPLAN?

Diferite cerinţe,

diverse opţiuni
Cu DYNAPLAN aveţi mai multe posibilităţi de a proiecta
corpuri şi de a selecta feroneriile adecvate.

CABMAX

Bibliotecă de corpuri DYNAMIC SPACE

CABMAX (managerul de corpuri) este o funcţie

În biblioteca de corpuri DYNAMIC SPACE găsiţi

cu care se pot proiecta simplu bucătării conform

corpuri predefinite. Acestea pot fi adaptate indi-

criteriilor DYNAMIC SPACE.

vidual pe înălţime, lăţime şi adâncime. În baza

Aflaţi mai multe despre CABMAX şi

datelor de corp introduse sunt determinate automat

DYNAMIC SPACE începând cu pagina 6.

compartimentările interioare (ORGA-LINE) corecte.

Ideal pentru:

Ideal pentru:

proiectarea uşoară a bucătăriilor după normele

proiectarea diferitelor corpuri pentru bucătării

DYNAMIC SPACE

conform criteriilor DYNAMIC SPACE

Rezultat proiectare

Indiferent ce posibilitate de proiectare alegeţi – DYNAPLAN efectuează o verificare la coliziune şi furnizează
toate informaţiile necesare pentru execuţie şi comandă.

■ Grafica corpului
■ Listă de feronerii (Fig. 1)
■ Debitări
■ Desene (Fig. 2)

■ Posibilă vizualizare 3D în AutoCAD® (Fig. 3)
■ Poziţii de fixare ale feroneriilor
■ Formate de export

Dacă vă proiectaţi bucătăriile cu CABMAX, obţineţi suplimentar următoarele informaţii:

■ Vedere de ansamblu a bunurilor de depozitat
selectate (Fig. 4)

■ Previzualizare bunuri de depozitat (vizualizare, dacă
corpurile alese oferă suficient spaţiu pentru selecţia

■ Schiţă (Fig. 5)
■ Planuri de repartizare (Fig. 6)

de bunuri de depozitat)

■ Listă de corpuri
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Proiectare liberă a corpurilor

Biblioteca dumneavoastră personală

Cu ajutorul proiectării libere a corpurilor, aveţi po-

Cu DYNAPLAN aveţi suplimentar posibilitatea de

sibilitatea de a selecta diferite tipuri constructive de

a creea o bibliotecă de corpuri proprie. Cu ajutorul

corpuri şi de a le proiecta conform propriilor idei.

bibliotecii personale, corpurile deja proiectate se
pot reutiliza pentru alte proiecte, iar datele corpurilor pot fi adaptate oricând individual.

Ideal pentru:

Ideal pentru:

proiectare individuală a corpurilor

apelare rapidă a corpurilor deja proiectate
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Cum se realizează proiectarea bucătăriei cu CABMAX?

Proiectare ergonomic corectă a bucătăriilor,

depozitare optimă a bunurilor
Ca noutate în DYNALOG, apare faptul că
prin intermediul CABMAX (managerul de
corpuri), puteţi proiecta uşor o bucătărie
conform criteriilor DYNAMIC SPACE.
Pornind de la cantitatea şi felul bunurilor
de depozitat, CABMAX determină soluţiile
optime de dulapuri şi distribuie bunurile
de depozitat pe cele cinci zone ale bucătăriei, conform DYNAMIC SPACE.

1. Selectarea bunurilor de depozitat

2. Listarea bunurilor de depozitat

3. Setări

Selectaţi - cel mai bine împreună cu

Bunurile selectate sunt listate şi toto-

Efectuaţi setările necesare, stabilind

clienţii dumneavoastră - bunurile de

dată repartizate în mod automat zonei

construcţia dorită a corpurilor şi schema

depozitat.

de bucătărie corecte, conform criteriilor

fronturilor.

DYNAMIC SPACE.
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4. Alegerea corpurilor

5. Schiţă, plan de repartizare, listă de

6. Prelucrare mai departe în DYNAPLAN

În baza bunurilor de depozitat selectate

corpuri şi alte date utile

Ulterior, atunci când prelucraţi individual

se calculează necesarul de spaţiu pentru

În schiţă, corpurile se pot poziţiona şi

lista de corpuri în DYNAPLAN, primiţi

depozitare şi sunt propuse combinaţiile

reprezenta individual.

toate datele necesare pentru producţie

ideale de dulapuri, inclusiv compartimen-

Planul de repartizare îi ajută pe clienţii

şi comandă: desene, liste de feronerii şi

tările interioare (ORGA-LINE) potrivite.

dvs. să pună bunurile de depozitat în

debitări.

locul corect, odată ce bucătăria a fost
finalizată.
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Prin ce se evidenţiază bucătăriile
proiectate cu DYNAMIC SPACE?

Cu DYNAMIC SPACE, clienţii dumneavoastră
au parte de mai multă ergonomie şi confort în
bucătărie.
La începerea proiectării bucătăriei trebuie să aveţi
în vedere următoarele:
1. Prevedeţi suficient spaţiu de depozitare
Determinând necesarul de spaţiu de depozitare
înaintea proiectării bucătăriei, stabiliţi necesarul de
spaţiu individual.
2. Proiectaţi în cinci zone de lucru
Deplasări mai scurte şi procese de lucru optimizate
reprezintă rezultatul unei proiectări în cinci zone
a bucătăriei (zona de provizii, de păstrare, de
curăţenie, de preparare şi de gătit).
3. Evitaţi uşile şi poliţele la corpurile inferioare
Folosirea de uşi la dulapurile inferioare este
nepotrivită, din punct de vedere ergonomic.
Adeseori, bunurile depozitate se pot lua numai
stând într-o poziţie incomodă.
4. Alegeţi sertare/extrageri cu extensie totală
şi cu compartimentare interioară
Extensia totală facilitează accesul comod la
bunurile depozitate. Compartimentările interioare
asigură ordinea şi găsirea rapidă.
5. Acordaţi atenţie soluţiilor de feronerie de
înaltă calitate
Feroneria bună asigură deschiderea uşoară şi
închiderea lină şi silenţioasă.
Acest lucru completează confortul în bucătărie.

Folosiţi DYNAMIC SPACE, pentru ...
■ a satisface cerinţele clienţilor
■ a spori satisfacţia clienţilor
■ a vă echipa bucătăriile cu produse de
înaltă calitate
■ a vă dovedi competenţa în faţa clienţilor
dumneavoastră
www.dynamicspace.com
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Ce alte funcţii conţine DYNALOG?

Selectarea directă şi
finalizarea comenzii
DYNACAT este funcţia potrivită dacă ştiţi deja de ce feronerie aveţi
nevoie. Finalizarea comenzii se efectuează în DYNASHOP.

DYNACAT – catalogul electronic de produse
DYNACAT vă ajută la selectarea feroneriei şi furnizează suplimentar informaţii
utile pentru producţie şi montare.

■ Sortiment complet de articole Blum
■ Susţinere vizuală la selectare
■ Determinare corectă a aplicaţiilor complexe de feronerie (de ex. sistem de
ridicare AVENTOS) şi implicit evitare a erorilor la comandă

■ Desene de montare, precum şi instrucţiuni de montare şi reglare
■ Date 3D CAD ale tuturor feroneriilor în diferite formate
■ Verificare la coliziune

DYNASHOP – coşul de produse personal
Feroneriile determinate în DYNAPLAN
şi DYNACAT pot fi comandate simplu
cu DYNASHOP. Suplimentar vă stau la
dispoziţie şi alte funcţii utile.

■ Adminstrare clară şi ordonată
■ Posibilităţi de export a listei de feronerii în diferite formate, ce oferă astfel posibilităţi de utilizare mai departe.

■ Numere de articol şi preţuri ale distribuitorilor de feronerie obţinute prin importare,
conectare posibilă la sistemul de comandă al distribuitorului de feronerie

■ La primirea feroneriei, ordonare uşoară a feroneriei comandate după fiecare corp,
respectiv element (verificare recepţie marfă)

■ Numeroase funcţii suplimentare: modificarea culorii/acoperirii feroneriei pentru un
întreg proiect de lucru, cu un clic de mouse etc.

10

Cum se pot folosi datele mai departe?

Numeroase

formate de export şi
posibilităţi de utilizare mai departe

Date de comandă

Date de construcţie

Date de feronerie

Desenele cotate din DYNAPLAN pot fi

Datele CAD ale feroneriilor pot fi exportate Folosirea mai departe a datelor în alte

transmise către maşinile CNC pentru o

pentru aplicaţia dumneavoastră CAD.

programe (sisteme de comandă ale

producţie automatizată sau pot fi trans-

Formate 2D: DXF, DWG

distribuitorilor de feronerie, programe de

ferate în sistemul dumneavoastră CAD.

Formate 3D: DXF, DWG, SAT, X_T, IGS

calculaţie etc.) este suportată. Aşa puteţi

Corpurile proiectate în DYNAPLAN pot

transfera comanda în format electronic

fi preluate în AutoCAD® şi reprezentate

direct la distribuitorul dumneavoastră de

în 3D.

feronerie. Pentru aceasta, datele de co-

Formate suportate: DXF, DWG

mandă se pot exporta foarte simplu din
DYNALOG.
Formate: XLS, CSV, HTML ş.a.

Update prin Internet

Informaţii pentru comandă

Pentru a avea întotdeauna versiunea

Comandaţi DYNALOG direct la furni-

la zi a DYNALOG, vă stăm la dispozi-

zorul dumneavoastră de accesorii:

ţie cu actualizări pe Internet.

DYNALOG 2.6

Utilizatorii înregistraţi ai DYNALOG
în versiune completă sunt informaţi
despre disponibilitatea de update-uri,
pe care le pot descărca gratuit de pe
Internet.
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Ce avantaje oferă DYNALOG?

Toate

avantajele
dintr-o privire
■ Susţine proiectarea şi realizarea bucătăriilor
■ Proiectare de bucătării conform criteriilor DYNAMIC SAPCE cu noul modul CABMAX
■ Proiectare simplă a corpurilor
■ Date complete pentru producţie şi comandă
■ Uşor şi rapid de învăţat
■ Nu sunt necesare îmbinări de încercare datorită verificării la coliziune integrate
■ Evitare a erorilor de comandă prin generarea de liste de comandă complete
■ Ordonare uşoară prin compilarea listelor cantitative de feronerii în proiecte de lucru
■ Integrare posibilă a numerelor de articole şi a preţurilor distribuitorilor de feronerie
■ Utilizare mai departe a datelor în alte programe
■ Vizualizare 3D posibilă în AutoCAD®
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Perfecting motion

Priceperea noastră în privinţa

mişcării perfecte
Blum transformă deschiderea şi închiderea mobilei într-o trăire emoţională şi sporeşte confortul mişcării în bucătărie. Mai multe mii de angajaţi Blum din toată lumea
muncesc pentru a transpune în realitate viziunea noastră despre mişcarea perfectă.
Pentru aceasta, utilizatorul bucătăriei precum şi nevoile sale sunt punctul de pornire
în tot ceea ce întreprindem. Doar când acesta este mulţumit pe termen lung, suntem şi noi
mulţumiţi. De acest principiu profită toţi partenerii noştri ce sunt implicaţi în procesul
de fabricare al unei piese de mobilă.

De peste 50 de ani, calitatea repre-

Pentru a ne putea atinge obiectivele pe

zintă criteriul absolut în dezvoltarea şi

toate planurile, menţinem un dialog con-

fabricarea produselor noastre. Sistemele

tinuu cu utilizatorii de bucătării şi avem

noastre de feronerie conving prin funcţii

schimburi regulate de idei cu producă-

inteligente, design recunoscut şi durată

torii mari şi mici de bucătării, tâmplari şi

de viaţă lungă. Acestea trebuie să tre-

comercianţi de mobilă.

zească entuziasmul şi să transmită fascinaţia mişcării perfecte. Inclusiv serviciile
oferite de noi sunt la cel mai înalt nivel.
Acestea trebuie să-i susţină cât mai mult
pe partenerii noştri.
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