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A TROX Easy Product Finder alapvető eszközzé vált az épületgépészeti iparban. Intuitív felülete
rendkívül felhasználóbarát. A felhasználónak lehetősége van szabadon megtervezni és
beállítani az egyes munkaterületeket. A billentyűkombinációk és gyorsbillentyűk gyorsítják a
munkát.

Amellett, hogy már új termékcsoportok érhetőek el az Easy Product Finderben, mint a TROX
szabályozórendszerek, a LABCONTROL és a hozzá tartozó TROX HESCO Switzerland által
gyártott légbefúvók, az Easy Product Finder navigációján és kezelésén is sokat javítottunk.

Fejlesztettünk a termékválasztás és projekt szerkezet elérésén, a projektben szereplő
légtechnikai komponensek egyszerű hozzáadásán és módosításain, integráltuk a
termékkeresőt a gyorsabb tervezéshez, és teljesen átalakítottuk az interaktív szoba varázslót –
most már szabályozórendszerekhez is –, így gyors, megbízható és innovatív munkát végezhet.

Ha a projekt terve elkészült, összeállíthat egy anyagjegyzéket az összes tervezett termékkel,
alapvető műszaki adatokkal, melyet exportálhat és ki is nyomtathat.

Az árakkal kapcsolatos információkat is lekérheti a TROX NET hálózatáról.

Az Easy Product Finder felhasználási feltételei
A TROX GmbH kijelenti, hogy a jelenlegi TROX Easy Product Finder (EPF) szoftver és
annak frissítései ingyenesen letölthetőek és felhasználhatóak.
Ez a licenc nem kizárólagos. A TROX GmbH fenntartja a szoftver fejlesztésének és
módosításának minden jogát.

Támogatott operációs rendszerek
Az alábbi operációs rendszerek támogatottak:
   - Windows XP SP3
   - Windows 7
Megjegyzés: ha még nincs telepítve a .NET-Framework 4.0, az Easy Product Finder
telepítése során arról tájékoztatást kap, és lehetősége lesz elvégezni a telepítését.

Kompatibilitás és a korábbi verziók támogatása:
Javasoljuk, hogy az új Easy Product Finder 2 változatot használja, hogy mindig naprakész
lehessen.
Vegye figyelembe, hogy a korábbi projekt fájlok nem kompatibilisek az új Easy Product
Finder 2 változattal. Az Easy Product Finder 1.x támogatása 2012. év végén megszűnik.
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