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1. Uwagi wstępne
1.1. Przeznaczenie aplikacji
CAD Share-it to nowoczesna aplikacja dla projektantów wnętrz i ich klientów. Można z niej
korzystać na różnych urządzeniach mobilnych i komputerach. Służy do dostarczania
realistycznych wizualizacji wnętrz w 3D na komputery PC, tablety i smartfony, i pozwala
zobaczyć rezultaty pracy projektantów o każdej porze i w dowolnym miejscu. CAD Share-it
umożliwia:







zarządzanie projektami 3D (wizualizacjami w formacie 3DE), grupowanie ich w galerie;
sygnowanie projektów własnym logiem z odnośnikiem do dowolnej strony lub maila;
proste rozsyłanie projektów do dowolnej liczby odbiorców poprzez e-mail;
publikację projektów 3D na własnej stronie internetowej;
drukowanie kodów QR (np. plakatów) lub wysłanie łącza do projektu SMS-em;
odbieranie oraz wyświetlanie projektów na komputerach PC (w przeglądarkach internetowych) i urządzeniach mobilnych (w aplikacjach dla systemów Android i iOS).

Wersja dla projektantów (na komputery PC), umożliwiająca publikowanie projektów 3D na
serwerze, przeznaczona jest dla użytkowników programów CAD Decor PRO i CAD Decor 2.1,
a także CAD Kuchnie 6.1 z Modułem Export 3D i systemu CAD Kuchnie MAX 6.1.
Wersja dla odbiorców projektów, pozwalająca na oglądanie projektów 3D, jest dostępna dla
każdego posiadacza smartfona lub tabletu z systemami operacyjnymi Android lub iOS, do
pobrania za darmo w sklepach internetowych Google Play i Apple Store.

1.2. Rodzaje kont użytkownika
Użytkownicy naszych programów mogą używać CAD Share-it w dwóch wersjach:


wersja
BASIC



wersja
PRO

- darmowa dla posiadaczy CAD Decor PRO, CAD Decor 2.1., CAD Kuchnie 6.1. z
Exportem 3D i CAD Kuchnie MAX 6.1., z aktywnym Pakietem Serwisowym,
- wymaga posiadania modułu Export 3D do tworzenia plików 3DE.
- darmowa dla użytkowników programu CAD Decor PRO, a płatna dla posiadaczy naszych pozostałych programów do projektowania wnętrz,
- w celu dodania konta PRO, prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.

Różnice między opcją podstawową i rozszerzoną:
Wersja BASIC

Wersja PRO

koszt

bezpłatna, wymaga
ważnego Pakietu
Serwisowego

przestrzeń dyskowa*
miesięczna wymiana**
pobieranie projektów***
ilość galerii
własne logo
statystyki pobrań projektów

40 MB (ok. 7 projektów)
15 MB (ok. 2-3 projektów)
limit 50 pobrań
jedna
-

bezpłatna dla posiadaczy CAD Decor PRO i
ważnego Pakietu Serwisowego; dla posiadaczy
pozostałych programów i aktywnego Pakietu
Serwisowego - według cennika
400 MB (ok. 70 projektów)
bez limitów
limit 500 pobrań
można tworzyć wiele
tak
tak

* całkowita ilość miejsca na serwerze na projekty dla jednego użytkownika,
** ilość projektów (w MB), którą użytkownik może miesięcznie wysłać na serwer,
*** 1 pobranie = 1 wyświetlenie projektu przy użyciu maila, linku lub kodu QR.
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1.3. Pobieranie aplikacji
Aplikację mobilną CAD Share-it w wersji przeznaczonej dla systemu Android można
pobrać z serwisu Google Play (Rys. 1), a wersja przeznaczona dla iOS dostępna jest w
Apple Store. Tych wersji CAD Share-it może używać każdy posiadacz dowolnego
urządzenia mobilnego - całkiem za darmo!

Rys. 1 – sklep internetowy Google play

Użytkownicy oprogramowania CAD Projekt otrzymują wersję aplikacji pozwalającą na
publikowanie projektów w instalatorach naszych programów - na płycie DVD przy
zakupie programów lub w linku po kolejnych aktualizacjach.
1.4. Uruchamianie aplikacji
Na komputerach PC aplikację można uruchamiać na dwa sposoby: klikając na ikonę
„Udostępnij w CAD Share-it” w trybie wizualizacji podczas pracy w programach CAD
Decor, CAD Kuchnie i CAD Decor PRO, oraz niezależnie, uruchamiając plik
CAD_Share_it.exe. Plik ten znajduje się w miejscu instalacji wymienionych wyżej
programów, w katalogu CAD_Share_it. Przykładowa ścieżka do pliku: c:\CadProjekt\CAD
Decor v. 2.1.0\CAD_Share_it\.
Na urządzeniach mobilnych aplikację uruchamia się poprzez wybór ikony

.

2. Wymagania systemowo – sprzętowe
Wymagania systemowo - sprzętowe dla aplikacji CAD Share-it nie różnią się od tych, które
dotyczą pozostałych naszych programów, z tą różnicą, że działa ona na różnych systemach
operacyjnych w zależności od używanego urządzenia, a do jej funkcjonowania niezbędne
jest aktywne połączenie z Internetem.
5
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Wymagania
systemowe




system operacyjny dla komputerów i laptopów: Windows XP (w wersji SP2) - 32 bity,
Vista - 32/64 bity, Windows 7 lub 8 - 32/64 bity;
systemy operacyjne dla tabletów i smartfonów: Android, iOS.

Minimalne
wymagania
sprzętowe






połączenie z Internetem;
procesor: jednordzeniowy 2,0 GHz;
pamięć RAM: dla Windows XP: 2 GB; dla Windows Vista/7/8: 4 GB;
karta graficzna z procesorem Nvidia GeForce seria 8600 GT (512 RAM) i wyższe
modele (karty obsługujące standard OpenGL 3.0 i GLSL 1.3 lub wyższe);

Zalecane
wymagania
sprzętowe






połączenie z Internetem;
procesor: dwu- lub więcej rdzeniowy 2,6 GHz;
pamięć RAM:4 GB;
karta graficzna z procesorem Nvidia GeForce (pamięć 768 MB i więcej);

Więcej informacji na temat wymagań systemowo-sprzętowych do naszych programów
znajdą Państwo w Strefie projektantów na naszej stronie, w zakładce Wsparcie
techniczne:
http://www.cadprojekt.com.pl/strefa_projektantow/wymagania-systemowe-isprzetowe.html

3. Instalacja aplikacji
Instalacja aplikacji na komputerach i laptopach przebiega podczas instalowania
programów CAD Decor, CAD Kuchnie i CAD Decor PRO. W chwili opublikowania aplikacji
CAD Share-it, odpowiednie pliki zostały dodane do instalatorów naszego oprogramowania
CAD.
Po przeprowadzeniu instalacji, w wizualizacji pojawi się nowa ikona
CAD Share-it”, uruchamiający aplikację.

„Udostępnij w

Aby zainstalować CAD Share-it na urządzeniach mobilnych, należy pobrać ją ze sklepu
internetowego i postępować zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzania.

4. Rozpoczęcie pracy z aplikacją
Po uruchomieniu pojawi się poniższy ekran startowy z oknem wyboru konta (Rys. 1).

Rys. 1 – ekran startowy aplikacji CAD Share-it z oknem wyboru konta
6
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Aby wybrać konto, należy rozwinąć listę przy użyciu strzałki . W oknie wyboru konta
wyświetlana jest także informacja o ilości dni pozostałych do wygaśnięcia konta (Rys. 2 i
3). Gdy okres ten jest mniejszy niż 30 dni, informacja wyświetla się w kolorze czerwonym.
W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym w celu odnowienia
Pakietu Serwisowego lub Pakietu Publisher PRO.
Uwaga! Aplikacja CAD Share-it w wersji na komputery i laptopy działa tylko z programami, które
mają aktywny Pakiet Serwisowy. Użytkownicy programów CAD Decor i CAD Kuchnie z aktywnym
pakietem otrzymują bezpłatny dostęp do konta BASIC. Natomiast posiadaczom programu CAD
Decor PRO z ważnym Pakietem Serwisowym przysługuje darmowy dostęp do konta PRO.

Uwaga! Użytkownicy programów CAD Decor i CAD Kuchnie, aby móc korzystać z konta PRO,
muszą opłacić Pakiet Publisher PRO. Można go wykupić tylko do końca obowiązywania Pakietu
Serwisowego. Na przykład, jeśli w momencie zakupu Pakietu Publisher PRO termin upłynięcia
ważności Pakietu Serwisowego wypada za 6 miesięcy, to Pakiet Publisher PRO można wykupić
jedynie na okres 6 miesięcy. Następnie przy odnawianiu Pakietu Serwisowego, można przedłużyć
również Pakiet Publisher PRO.

Uwaga! O dodaniu lub wygaśnięciu konta użytkownik zostanie poinformowany za pomocą
komunikatu, wyświetlonego bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji CAD Share-it (Rys. 4).

Rys. 2 – informacja o ilości dni
do wygaśnięcia konta BASIC

Rys. 3 – informacja o ilości dni
do wygaśnięcia konta PRO

Rys. 4 – informacja
o dodaniu kont

Główne funkcje aplikacji dostępne są w pasku ikon w górnej części ekranu. Jego wygląd
zmienia się po zaznaczeniu galerii (poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem
myszy). Prezentujemy go poniżej, opisując ikony różniące się wyglądem (Rys. 5 i 6).
Przycisk aktualnie wybrany zaznacza się na pomarańczowo. Ikony aktywne, lecz nie
zaznaczone w danym momencie, są czarno-białe. Funkcje aktualnie niedostępne są
wyszarzone.

Rys. 5 – wygląd paska ikonowego bezpośrednio po
uruchomieniu konta BASIC

Rys. 6 – wygląd paska ikonowego po zaznaczeniu galerii
podczas pracy na koncie PRO
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5. Otwieranie plików 3DE
5.1. Podstawowe informacje o plikach 3DE
Pliki 3DE (.3de) tworzy się podczas pracy w wizualizacji naszych programów CAD. Są to
proste animacje 3D, w których kamera, umieszczona przez użytkownika w dowolnym
miejscu w projekcie, obraca się wokół własnej osi i prezentuje pomieszczenie dookoła.
Tworzy się je używając modułu Export 3D, dostępnego pod ikoną
„Eksport sceny
3D”. Moduł ten jest integralnym elementem programów CAD Decor i CAD Decor PRO,
natomiast w przypadku programu CAD Kuchnie jest dodatkowo płatny.
Opis tworzenia animacji 3DE znajdą Państwo w instrukcjach obsługi w miejscu instalacji
programów i na naszej stronie www w zakładce Centrum wiedzy w Strefie Projektantów:
http://www.cadprojekt.com.pl/strefa_projektantow/instrukcje-do-programow.html, w
rozdziale pt. „Prezentacja projektu - tworzenie ilustracji, animacji i filmów”.

5.2. Opcja „Otwórz plik…”
W aplikacji CAD Share-it pliki 3DE można przeglądać lub publikować. W drugim przypadku
zostaną zapisane w istniejącej lub nowo utworzonej galerii. Aby wykonać powyższe
działania, należy kliknąć na przedstawioną poniżej ikonę, a po wskazaniu pliku, wybrać
opcję „Publikuj” lub „Wyświetl” (Rys. 8).
- „Otwórz plik .3de” - jest to pierwsza opcja w menu górnym. Uruchamia okno
„Otwieranie” (Rys. 7), w którym można wskazać plik animacji. Następnie należy
zdecydować, czy ma on zostać opublikowany na serwerze, a tym samym zapisany w wybranej galerii (opcja „Publikuj”), czy jedynie wyświetlony (opcja
„Wyświetl”) (Rys. 8). Po wybraniu opcji publikacji, pojawi się pasek postępu
ładowania pliku na serwer (Rys. 9).

Rys. 8 – okno „Co chcesz
zrobić?”

Rys. 7 – okno otwierania plików 3DE z wizualizacjami projektów

Rys. 9 – postęp
publikowania pliku

6. Importowanie plików 3DE i tworzenie galerii
Aby utworzyć galerię projektów, w pierwszej kolejności należy załadować pliki animacji
3DE. Można w tym celu użyć opisanej powyżej ikony „Otwórz plik .3de” i funkcji
„Publikuj”, lub – w szybszy sposób – wybierając opcję importowania, opisaną poniżej.
8
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- „Importuj wiele projektów jednocześnie” – otwiera okno „Wybierz projekty do
importu” (Rys. 9). Można w nim zaznaczyć dowolną liczbę plików 3DE. Podczas
pracy na koncie PRO, po kliknięciu „Otwórz” pojawi się okienko z zapytaniem, czy
dla importowanych plików ma zostać utworzona nowa galeria (Rys. 11). Jeśli tak,
należy podać nazwę nowo tworzonej galerii (Rys. 12).

Rys. 10 – tworzenie nowej galerii

Rys. 11 – podawanie nazwy
dla nowej galerii

Rys. 9 – okno importu plików 3DE z wizualizacjami projektów

Podczas importowania plików 3DE, pod listą galerii pojawia
się pasek postępu (Rys. 12).

Rys. 12 – pasek postępu podczas
importowania projektów

7. Zarządzanie galeriami
Funkcje dostępne w zakresie zarządzania galeriami projektów
różnią się w zależności od typu konta. Użytkownicy wersji BASIC
mają do dyspozycji jedną galerię (Rys. 13) i mogą jedynie
zmieniać jej nazwę. Natomiast korzystający z konta PRO, mają
do dyspozycji również opcje tworzenia wielu galerii, a następnie
usuwania ich (Rys. 14).

Rys. 13 – konto BASIC

Aby stworzyć nową galerię, należy kliknąć przycisk „Dodaj” i
podać jej nazwę (Rys. 15). Aby usunąć galerię, należy zaznaczyć
ją kliknięciem lewym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Usuń”,
a następnie potwierdzić operację (Rys. 16).
Rys. 14 – konto PRO

Rys. 15 – dodawanie nowej galerii

Rys. 16 – potwierdzenie usunięcia galerii

9
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Aby zmienić nazwę galerii należy kliknąć na wybraną pozycję prawym przyciskiem myszy,
wpisać tekst w polu edycyjnym i zatwierdzić go, naciskając klawisz [Enter]. Nazwa
zostanie zmieniona. Procedura została przedstawiona na poniższej ilustracji (Rys. 17).

Rys. 17 - zmienianie nazwy galerii

8. Zarządzanie projektami
Projekty wyświetlają się w głównej części okna aplikacji w postaci interaktywnych
wizualizacji, które można obracać oraz przybliżać lub oddalać przy użyciu myszy. Projekt
wyświetli się po użyciu opcji „Otwórz plik 3de” i funkcji „Wyświetl” lub „Publikuj”.
Aby wyświetlić wizualizację innego projektu z danej galerii, należy kliknąć na niego
dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
W dolnej części okna aplikacji widoczne są listy z miniaturami projektów:
 „Projekty użyte w galerii” – lista projektów zawartych w aktualnie wybranej galerii –
pojawia się po dwukrotnym kliknięciu na galerię (lista górna) (Rys. 18);
 „Wszystkie projekty” - lista wszystkich projektów użytkownika, które zostały
opublikowane na serwerze (lista dolna); nazwy projektów zawartych w obecnie
otwartej galerii na tej liście są pogrubione (Rys. 18).

Na miniaturach projektów, w ich prawych dolnych rogach, mogą pojawiać się
następu-jące oznaczenia:




- „projekt startowy” - oznacza projekt, który wyświetla się pierwszy po otwarciu
galerii (opcja dostępna jedynie dla użytkowników konta PRO);



- „wyświetlany” - oznacza projekt obecnie prezentowany w oknie wizualizacji;



- „dodano powiązanie” - projekt, który został powiązany z innym projektem
(więcej informacji na temat powiązań znajdą Państwo w punkcie 10 na stronie 14).



- „użyty w galerii” - oznaczenie projektu należącego do aktualnie otwartej galerii
(wyświetla się na podglądach w dolnej liście „Wszystkie projekty”).

Użytkownik może samodzielnie ustalić, który widok danej sceny będzie użyty jako
miniatura – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie 11 na stronie 19.
Listy projektów można ukrywać i ponownie rozwijać, używając strzałek
dostępnych z lewej strony ekranu.
10
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Rys. 18 – listy projektów w trybie PRO – zawartych w aktualnej galerii i wszystkich opublikowanych na serwerze

8.1. Publikowanie projektów
Pliki 3DE można publikować bezpośrednio po ich otwarciu, wybierając opcję „Publikuj” w
okienku „Co chcesz zrobić?”. W takim przypadku użytkownik zostanie poproszony o
podanie nazwy projektu, a po jej zatwierdzeniu zobaczy pomarańczowy pasek postępu
podczas ładowania pliku 3DE na serwer (Rys. 19).

Rys. 19 – wybór opcji „Publikuj”, podanie nazwy publikowanego projektu, pasek postępu podczas ładowania pliku

Informacja o wykorzystanym limicie miesięcznym:
- dla konta BASIC: górny pasek pokazuje zużytą przestrzeń
dyskową, a dolny - limit wymiany projektów, wyznaczający
ilość projektów umieszczoną na serwerze;
- dla konta PRO: wyświetlany jest jedynie pasek pokazujący
wykorzystaną przestrzeń dyskową, ponieważ wymiana
projektów nie podlega w tej wersji żadnym ograniczeniom.
11
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- „Wyślij projekt na serwer” – opcja ta służy do publikowania projektu, który został
wyświetlony. Staje się aktywna, gdy użytkownik wybierze opcję „Wyświetl” po
załadowaniu pliku 3DE przy użyciu funkcji „Otwórz plik 3de”. Po wybraniu ikony
„Wyślij projekt…” użytkownik zostanie poproszony o podanie jego nazwy (Rys. 20).

Rys. 20 – podawanie nazwy publikowanego projektu

8.2. Zarządzanie projektami na serwerze
Projekty zapisane na serwerze mogą być: usuwane, wyświetlane oraz wysyłane drogą
mailową. Można również zmieniać ich nazwy i generować do nich kody QR w formacie
PNG.
Dostęp do tych opcji uzyskuje się po
kliknięciu prawym przyciskiem myszy na
miniaturze projektu na liście „Projekty
użyte w galerii” lub „Wszystkie projekty”
(Rys. 21). Dla projektów z galerii dostępne
są opcje „Usuń z galerii” oraz „Oznacz
jako startowy”, a po zaznaczeniu projektu
z listy głównej, uzyskuje się dostęp do
funkcji: „Dodaj do galerii” oraz „Wyświetl
w przeglądarce”.

Rys. 21 - opcje w menu kontekstowym - różne warianty

8.2.1. Generowanie kodów QR
Po wybraniu opcji „Pokaż kod QR” z menu kontekstowego, lub ikony
„Wyświetl kod
QR dla tego projektu” z górnego paska narzędziowego, zostaje wyświetlony unikalny kod,
przekierowujący do wizualizacji umieszczonej na serwerze. Można go zapisać w formacie
PNG i wysłać klientowi. Pod nim widoczny jest link do wizualizacji, który można skopiować
i również dostarczyć odbiorcom (Rys. 22). Aby skopiować link, wystarczy kliknąć na niego
lewym przyciskiem myszy.

Rys. 22 – kod QR projektu i link

Rys. 23 – zapisywanie kodu na dysku w formacie PNG
12
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8.2.2. Wysyłanie projektów drogą mailową
Aby przekazać wybrany projekt odbiorcom przy użyciu poczty elektronicznej, wystarczy
zaznaczyć projekt kliknięciem, wybrać opcję „Wyślij projekt mailem” z menu kontekstowego, uzupełnić pola w oknie „Wyślij wiadomość” (Rys. 24), i zatwierdzić operację
przyciskiem „Wyślij”. Opcjonalnie można wyświetlić podgląd wiadomości oraz wybrać
język w polu „Użyj języka” (Rys. 25). Poniżej pokazano przykładowy e-mail, wysłany za
pośrednictwem CAD Share-it (Rys. 26).

Rys. 25 - rozwijana lista języków
w polu „Użyj języka”

Rys. 24 – wysyłanie projektu drogą mailową

Rys. 26 – przykładowy e-mail wysłany za pośrednictwem aplikacji CAD Share-it

9. Wysyłanie galerii drogą mailową
- „Wyślij aktywną galerię e-mailem” – służy do wysyłania wszystkich projektów
zawartych w wybranej galerii pocztą elektroniczną. Aby wysłać mailem całą
galerię, należy ją zaznaczyć na liście z lewej strony okna i kliknąć ikonę, a
następnie uzupełnić pola w oknie wysyłania wiadomości (Rys. 27).
Po odebraniu maila, odbiorca może wyświetlić projekty w przeglądarce internetowej,
klikając na podgląd projektu lub skanując kod QR. Aby zobaczyć wszystkie projekty z danej
galerii, należy użyć strzałek
, widocznych pośrodku ekranu (Rys. 28), lub przytrzymać
palec/lewy przycisk myszy w dowolnym miejscu.
13
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Rys. 27 – wysyłanie galerii drogą mailową

Rys. 28 – galeria wyświetlona w przeglądarce internetowej

10. Zarządzanie powiązaniami
Powiązania to przejścia pomiędzy projektami w galerii, umożliwiające np. przeniesienie
się do drugiego pomieszczenia lub zobaczenie sceny z innego punktu widzenia podczas
poruszania się w wizualizacji projektu. Aby je utworzyć, należy przeciągnąć miniaturowy
podgląd projektu, który ma zostać powiązany, w obszar wyświetlania obecnie otwartego
projektu (Rys. 29).
14
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W tym celu należy użyć metody „przeciągnij - i - upuść”, czyli kliknąć lewym przyciskiem
myszy na wybranej miniaturze, przytrzymując wciśnięty przycisk przesunąć kursor w
miejsce, w którym ma zostać utworzone powiązanie - i puścić przycisk. We wskazanym
punkcie pojawi się strzałka, oznaczająca utworzone powiązanie (Rys. 30). Po najechaniu
na nią kursorem, wyświetli się etykieta z nazwą powiązanego projektu (Rys. 31).

Rys. 29 – tworzenie powiązania

Rys. 30 – nowe powiązanie

Rys. 31 – etykieta z nazwą projektu
widoczna po najechaniu kursorem

W tym momencie stają się dostępne są dwie opcje - przejścia do wyświetlania
powiązanego projektu oraz zlikwidowania powiązania (Rys. 32, 33 i 34).

Rys. 32 – opcje dostępne
po kliknięciu na strzałkę

Rys. 33 – przejście do
powiązanego projektu

Rys. 34 – usuwanie powiązania

Ilustracja na kolejnej stronie pokazuje powiązanie widoczne w projekcie wyświetlanym
on-line - z lewej strony ekranu, w głębi sceny (Rys. 35). Dla większej widoczności strzałka i
napis pulsują. Po kliknięciu na nie lewym przyciskiem myszy, użytkownik zostaje
przeniesiony do drugiego pomieszczenia, w tym przypadku – z pokoju dziennego do
sypialni.
15
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Rys. 35 – wizualizacja projektu w przeglądarce z widocznym powiązaniem do projektu „sypialnia”

Z poziomu aplikacji CAD Share-it powiązania między
projektami w galerii są widoczne pod listą galerii w lewej
części okna. Przykładową listę powiązań przedstawiono
na ilustracji obok (Rys. 36).
Listę powiązań można rozwinąć lub ukryć przy użyciu
strzałki, widocznej przy nazwie panelu:
/
Rys. 36 - przykładowa lista powiązań
między projektami czterech pomieszczeń

11. Statystyki wyświetleń
Użytkownicy aplikacji CAD Share-it mogą sprawdzać statystyki wyświetleń – dla całego
konta, dla poszczególnych galerii i dla konkretnych projektów. Wyświetlenie, nazywane
inaczej pobraniem, to każde otwarcie projektu lub galerii w przeglądarce internetowej –
przy użyciu maila, linku lub kodu QR. Limit wyświetleń dla konta BASIC wynosi 50/miesiąc,
a dla konta PRO - 500.
Uwaga! Wyświetlenie galerii jest liczone jako wyświetlenie wszystkich projektów w niej
zawartych (np. wyświetlenie galerii zawierającej 4 projekty spowoduje zmniejszenie pozostałego
limitu o 4 pobrania).
16
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Opcja ta jest dostępna:
 dla całego konta - w oknie wyboru konta (Rys. 37);


dla galerii - pod ikoną
„Pokaż statystykę wyświetleń” w górnym pasku
narzędziowym - po zaznaczeniu galerii na liście z lewej strony okna (Rys. 38);



dla projektu - w rozwijanym menu „Co chcesz zrobić” pod prawym przyciskiem myszy,
po kliknięciu na wybrany projekt (Rys. 39).

Rys. 37 – opcja „Pokaż statystykę…” dla konta podczas uruchamiania aplikacji CAD Share-it

Rys. 38 – opcja „Pokaż statystykę…” dla wybranej galerii

Rys. 39 – opcja „Statystyka wyświetleń” dla wybranego projektu
17
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Na poniższych ilustracjach pokazano: przykładową statystykę wyświetleń dla konta PRO
(Rys. 40), statystykę dla galerii (Rys. 41) oraz wykres dla pojedynczego projektu (Rys. 42).
Pomarańczowe znaczniki odzwierciedlają liczbę wyświetleń w danym dniu
(np. na Rys. 40. 18 grudnia miało miejsce 25 pobrań - wartość na lewej osi).
Czerwona linia pokazuje limit zużyty
w danym miesiącu (150 wyświetleń wartość na osi z prawej strony).
W dole okna podana jest liczba
pobrań od momentu założenia konta,
utworzenia galerii lub opublikowania
projektu (na osi „Całkowita ilość
wyświetleń”).

Rys. 40 – statystyka wyświetleń dla całego konta

Rys. 41 - statystyka wyświetleń dla wybranej galerii

Rys. 42 - statystyka wyświetleń dla wybranego projektu

Aby zmienić rozmiar i kształt okna „Wyświetlenia…” należy kliknąć lewym przyciskiem
myszy na symbolu
w prawym dolnym rogu okna, i przytrzymując wciśnięty przycisk,
przesunąć mysz. Może to być przydatne, jeśli pobrania miały miejsce w krótkim odstępie
czasu i brakuje miejsca na wyświetlenie dat (Rys. 43).

Rys. 43 – rozsunięte okno – widoczne obie daty wyświetleń
18
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Można wyłączyć wyświetlanie elementów diagramu: „Wyświetlenia” oraz „Wykorzystanie limitu wyświetleń”. Poniżej przedstawiono statystykę dla konta z wyłączoną
widocznością ilości wyświetleń - widoczny jest jedynie zużyty miesięczny limit (ok. 100
pobrań) (Rys. 44).

Rys. 44 – wykres z ukrytą ilością wyświetleń – widoczny znacznik zużytego limitu

12. Ustawianie podglądu projektu
Użytkownik może ustawić najbardziej atrakcyjne widoki w swoich wizualizacjach jako ich
miniatury, które będą używane na listach projektów oraz w wysyłanych mailach.
W tym celu należy wybrać ikonę
„Ustaw podgląd bieżącego projektu” (Rys. 45), a
następnie odpowiednio ustawić widok, sterując myszą. Zakres podglądu wyznacza
kwadratowa, pomarańczowa ramka w centrum obszaru wizualizacji (Rys. 45).

Rys. 45 – ustalanie podglądu projektu do galerii
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Podczas wyznaczania podglądu projektu, dostępne są trzy opcje: „Anuluj”, „Przywróć
podgląd domyślny” oraz „Ustaw podgląd”, ukryte pod przyciskami przedstawionymi
poniżej (Rys. 46). Wybranie ostatniej z nich powoduje zapisanie wskazanego widoku jako
miniatury projektu - pojawia się wtedy pasek postępu „Przesyłanie poglądu” (Rys. 47) i
listy projektów zostają zaktualizowane.

Rys. 46 - opcje dostępne podczas ustawiania widoku

Rys. 47 – zapisywanie nowego podglądu dla projektu

13. Zarządzanie kontami
- „Zmień konto” - pozwala przełączać się między
kontami BASIC i PRO oraz wyświetlać statystyki
pobrań dla kont (Rys. 48).

Rys. 48 – okno wyboru konta

- „Ustawienia konta” - opcja ta jest dostępna
wyłącznie na poziomie konta PRO i pozwala na
dodanie pliku logo do wizualizacji projektu - dla
całego konta lub dla danego projektu lub galerii
(Rys. 49).
W przypadku logo użytkownika (dla konta) można
podać link do strony internetowej, która ma się
otwierać po kliknięciu na logo - w polu „Po
kliknięciu logo, otwórz stronę”.
Rys. 49 – wczytane logo dla konta
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14. Pozostałe funkcje
14.1. Podgląd galerii lub projektu w przeglądarce
Aby sprawdzić ostateczny wygląd prezentacji, można
skorzystać z opcji podglądu w przeglądarce. Opcja ta nie
powoduje zużywania miesięcznego limitu publikacji.
Aby wywołać podgląd galerii, należy wybrać ikonę
„Podgląd w przeglądarce” z górnego paska narzędziowego.
Natomiast aby obejrzeć pojedynczy projekt, należy
zaznaczyć go na liście w dolnej części okna aplikacji, a
następnie rozwinąć menu kontekstowe pod prawym
przyciskiem myszy i wybrać z niego funkcję „Wyświetl w
przeglądarce” (Rys. 50).

Rys. 50 – menu kontekstowe z
funkcją wywołania podglądu
projektu w przeglądarce

Przy pierwszym wyświetleniu projektu w
przeglądarce internetowej, użytkownik
może zostać poproszony o zainstalowanie
programu Unity Web Player (Rys. 51). W
takim wypadku należy zainstalować program Unity Web Player, postępując zgodnie
z zaleceniami.

14.2. Wyświetlanie informacji o limitach
Jak już wspomniano na początku instrukcji,
użytkowników aplikacji CAD Share-it na
poziomie BASIC obowiązują 3 ograniczenia:
 miesięczny limit publikacji;
 nieprzekraczalny limit przestrzeni dyskowej (40 MB);
 miesięczny limit wyświetleń (50 pobrań).

Rys. 51 – instalacja Unity Web Player

Użytkownicy wersji PRO mają tylko 2 ograniczenia:
 nieprzekraczalny limit przestrzeni dyskowej (400 MB);
 miesięczny limit wyświetleń (500 pobrań).
W chwili przekroczenia limitów, użytkownik jest o tym informowany w komunikatach
(Rys. 52, 53 i 54). W przypadku wykorzystania całego limitu publikacji lub wyświetleń,
należy poczekać do pierwszego dnia następnego miesiąca - limity są wtedy zerowane i
można wznowić publikowanie projektów, a odbiorcy znowu będą mogli je pobierać.
Natomiast w sytuacji, gdy zostanie wykorzystana cała przysługująca przestrzeń
dyskowa, aby móc umieszczać na serwerze kolejne projekty, należy usunąć
projekty opublikowane wcześniej.
Rys. 52 – zużycie limitu nie pozwala na publikację projektu
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Rys. 53 – komunikat informujący o osiągnięciu limitu przestrzeni dyskowej dla konta

Rys. 53 – komunikat informujący o zużyciu miesięcznego limitu wyświetleń projektów

14.3. Dostęp do instrukcji
W celu otwarcia instrukcji obsługi aplikacji
CAD Share-it, należy kliknąć ikonę
„Otwórz Pomoc”, znajdujący się w prawym
górnym roku ekranu. Spowoduje to otwarcie
instrukcji w pliku PDF.
Instrukcja jest również dostępna na naszej
stronie internetowej, w „Strefie Projektantów”, w zakładce „Centrum wiedzy”:
http://www.cadprojekt.com.pl/strefa_projek
tantow/centrum-wiedzy.html.

Rys. 53 - instrukcja obsługi

14.4. Minimalizacja, maksymalizacja i zamykanie okna aplikacji
Aby zmienić rozmiar okna aplikacji CAD Share-it, należy użyć przycisków w jego prawym
górnym rogu, przedstawionych poniżej. W tym miejscu można również zamknąć okno,
kończąc tym samym pracę.
- „Minimalizuj” – ukrywa okno aplikacji; okno zniknie z pulpitu i będzie
widoczne tylko jako przycisk na pasku zadań.
- „Maksymalizuj”/ „Przywróć” - powiększa okna do rozmiarów całego ekranu
lub przywraca poprzedni rozmiar.
- „Zamknij” - kończy pracę z aplikacją CAD Share-it.
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Uwaga! Ponieważ aplikacja CAD Share-it jest bardzo prosta w obsłudze, serwis techniczny w jej
przypadku jest ograniczony i obejmuje jedynie współpracę z naszymi programami do
projektowania wnętrz.
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