
Den nye generation af konstruktionsprogrammer: WICTOP 8.0
WICONA lancerer nu WICTOP 8.0, det første skridt mod en helt ny generation af konstruktionsprogrammer. Med mange nye
funktioner, et helt nyt og indbydende design og en forbedret brugerflade bliver der ubegrænsede muligheder for at skabe
iøjnefaldende og specialtilpassede facadekonstruktioner.

WICTOP er WICONAs software for systemkonstruktioner og indeholder alt fra planlægning og kalkulation til ordreafgivelse og produktion. Alle
centrale aspekter kombineres, fra tredimensionelle konstruktioner af projektet til tekniske tegninger. WICTOP indeholder også information til
produkternes kvalitetsmærkning: U-værdiberegninger (valideret af ift Rosenheim) og miljøvaredeklaration. WICTOP 8.0 er første skridt i en
igangsat udviklingsproces for WICTOP. Brugerfladen har fået et stort løft, og programmet er blevet mere kompatibelt med andre systemer.
Versionen giver rige muligheder for at tilpasse udskrifter og skabeloner, og programmet er forbundet med forskellige miljøværktøjer såsom
miljøvaredeklaration (EPD). Derved imødekommes et stigende krav fra markedet. Med en fælles global platform kan vi styrke alle processer
uden at give afkald på lokale tilpasninger. 

WICTOP 8.0 fordele i overblik:

Nyt licenssystem
WICTOP 8.0 har et nyt licenssystem, som sikrer funktionaliteten af programmet. Eksterne opdateringer og programændringer vil ikke
længere påvirke licensen til programmet, da licensen forlænges automatisk. Det nye licenssystem giver også mulighed for at flytte
licensen mellem forskellige arbejdsstationer.
 
Online data opdatering
I WICTOP 8.0 opdateres databasen online helt automatisk, hvilket giver brugerne den seneste version, uden at man selv skal i gang
med at opdatere. Nye prislister vil også blive integreret automatisk i WICTOP 8.0.
 
Ny brugerflade
WICTOP 8.0 kan fremvise et helt nyt og forenklet design, som brugerne højst sandsynligt kan genkende fra andre programmer.
Menuerne er lavet mere brugervenlige, antallet af nødvendige klik er reduceret, og man kommer hurtigere frem til sin ønskede
destination. Søgefunktionen er forbedret, og man søger nu på tværs af den komplette database.
 
Værktøj til at skabe egne resultatlister 
I resultatlisten kan brugeren filtrere og sortere på samme måde som i en Excel fil. Listen kan nemt eksporteres til Excel. Brugeren kan
søge i resultatlisten gennem en ny søgefunktion, og man kan også nemt designe sin egen tilpassede resultatliste.
 
Nyt tekst redigeringsværktøj
I WICTOP 8.0 har vi et nyt tekst redigeringsværktøj, som giver adgang til alle variable for værdier. Brugeren kan også skabe egne
tilpassede skabeloner direkte i redigeringsværktøjet.
 
IFC eksport
Eksport til IFC format (BIM modeller) kan udføres direkte i programmet. WICTOP 8.0 tilbyder også metadata styring, som kan få
eksempelvis U-værdier, lydisolering og produktnavn til at følge konstruktionen ind i BIM modellen.
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