VK-torustikud 3 lühitutvustus
1. Üldine
VK-torustikud 3 on välisvõrkude projekteerimiseks mõeldud AutoCAD’i platvormil töötav
lisarakendus, mis toetab versioone alates AutoCAD 2007 kuni AutoCAD 2020.
Rakenduse põhiline kasutusviis on plaani loomine, mis koosneb sõlmedest, torudest,
kommunikatsioonidest ja maapinna kõrgusinfost. Loodud plaanil põhjal oskab rakendus
koostada pikiprofiilid, kaevukellad, erineva detailsusega spetsifikatsioonid ekraanil või
joonisel esitamiseks ja salvestamiseks, kolmemõõtmelise mudeli ja legendid, mis uuenevad
automaatselt plaani muutmisel ning osaliselt reageerivad muutmisele, nt. pikiprofiili
muutmine uuendab plaani.
Rakendus on suures ulatuses seadistatav, muuta saab nt. sõlmede plokkide välimust,
infotabeleid, torude ja kommunikatsioonide joonetüüpe, erinevaid kihte ja tekstistiile,
pikiprofiilide sisu. Konfiguratsioon on jagatud globaalseks ja joonisepõhiseks, ehk
kasutada saab kas üldisi, büroopõhiseid seadeid, või teha muudatusi ühe projekti raames.
Rakenduse kasutajaliides on eestikeelne, käskude väljakutsumiseks, info esitamiseks ja
sisestamiseks on kasutusel AutoCAD’i menüü, tööriistariba, Ribbon, erinevad dialoogaknad
ja käsurida.
Ribbon:

Menüü:

Tööriistariba:
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Plaan:

Kolmemõõtmeline mudel:

Kaevukell:

Spetsifikatsioon tüübiga koordinaaditabel:
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Pikiprofiil:
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Sõlme andmete dialoogaken:

www.arxsysteemid.ee/VK-torustikud/
Toru andmete dialoogaken:

Konfiguratsiooni dialoogakna sõlmede vaheleht:
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2. Paigaldamine ja uuendamine
Rakenduse paigaldusprogrammid on alla laetavad VK-torustikud 3 kliendikeskkonnas
aadressil https://www.arxsysteemid.ee/VK-torustikud/. Lisaks sisaldab rakendus
sisseehitatud uuendajat, mis kontrollib ja laeb alla uued versioonid AutoCAD’i seest.
Rakendus on võimalik paigaldada kas süsteemipõhiselt, mis vajab administraatori õigusi,
või kasutajapõhiselt.
VK-torustikud 3 kasutab internetipõhist aktiveerimist, litsentse saab vabalt tellida ja
pikendada kliendikeskkonnas.
Kliendikeskkonnas saab tellida ka 30-päevase proovilitsentsi rakenduse testimiseks.

3. Hinnainfo
Litsentsi maksumus uutele klientidele:

300 EUR + 20% KM aastas.

Litsentsi maksumus olemasolevatele klientidele:

200 EUR + 20% KM aastas.

Olemasolevateks klientideks loetakse firmad, kes on varem ostnud VK-torustikud 1.0.* või
1.9.* versioonide litsentsi.

4. Kontaktandmed
ARX Süsteemid OÜ
Reg. nr. 11257854
KMKR nr. EE101055271
Oliver Möldre
oliver@arxsysteemid.ee
(+327) 51 917 542
Sae 13, Laagri, Saue vald
76401, Harjumaa
IBAN: EE191010220057772012
AS SEB Pank
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