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– MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ZAMAWIANIA
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Wstęp
Program jest przeznaczony dla projektantów i instalatorów instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych, oświetleniowych oraz architektów. Umożliwia wykonanie projektów 

instalacji, a w połączeniu z Kalkulatorem Ofert umożliwia tworzenie kosztorysów oraz ofert 

na rozwiązaniach firmy Schrack Technik. Program zawiera ok. 20 000 produktów. 

Schrack CAD w połączeniu z Kalkulatorem daje możliwość tworzenia bazy klientów 

użytkownika, pozwalając zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami. Każdy projekt 

może być automatycznie przeniesiony do sklepu internetowego. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.schrack.pl lub wysyłając zapytanie 

na adres: wsparcie@schrack.pl
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Schrack CAD

Okno główne
Aby uruchomić program Schrack CAD należy wcześniej uruchomić środowisko /

oprogramowanie CAD.

Program Schrack CAD współpracuje z następującymi środowiskami CAD:

WW AutoCAD od wersji 2006 do 2015

WW BricsCAD od wersji 9 do 15

Po uruchomieniu programu Schrack CAD wyświetla się okno główne. 

Z poziomu tego okna mamy bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji programu.
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Schrack CAD

1.   W zakładce ustawienia mamy możliwość wpisania swojego 

Loginu oraz Hasła, tego samego, którego używamy podczas 

logowania w sklepie www.schrack.pl/sklep/. 

Zapisanie ustawień do sklepu Schrack powoduje domyślne 

wstawienie loginu i hasła także w Kalkulatorze Ofert. 

1.1 Okno do wprowadzenia loginu do konta w sklepie Schrack.  

Zalogowanie w sklepie daje użytkownikowi możliwość wyeksportowania projektu 

do Koszyka w sklepie internetowym.

1.2 Okno do wprowadzenia hasła do konta w sklepie Schrack.

1.1

1.2

1.7

1.6

1.8

1. 3

1. 41. 5
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1.3 Przycisk przypominania hasła (dla użytkowników posiadających już login 

w sklepie Schrack). Po kliknięciu przekierowuje na stronę www.schrack.pl, 

gdzie po wpisaniu adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacjami 

niezbędnymi do ponownego logowania.

1.4 Dla użytkowników nie mających dostępu do sklepu Schrack, przycisk 

przekierowujący do strony www.schrack.pl, gdzie można założyć nowe 

konto (jeżeli konto jeszcze nie istnieje). Poprzez zalogowanie w systemie 

Schrack, dajemy dostęp do Państwa cen zakupowych.

1.5 Testowanie prawidłowego połączenia z Państwa kontem w sklepie Schrack.

1.6 Ustawienie języka interfejsu aplikacji. Nazwy produktów pozostają bez zmian.

1.7 Wybór kodu kraju dla lokalizacji loginu i hasła.

1.8 Pobierz wersję offline – umożliwia ściągniecie na komputer wszystkich plików 

dwg, jpg, pdf dotyczących produktów. Wymagane jest bardzo dużo miejsca 

na dysku PC.

2.   Informacje o programie.

3.   Aktualizacja programu, funkcja aktualizacji bazy 

produktowej.
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Schrack CAD

4. Drzewo grup produktów

Klikając na wybraną grupę produktów zawężamy obszar wyszukiwania produktu.
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5. Szczegółowe dane techniczne produktu wybranego z drzewa produktowego.

Z tego poziomu wstawiamy produkt do projektu.

6. Przyciski funkcyjne
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Schrack CAD

7. Wybierając podgląd elementu wstawianego do projektu użytkownik decyduje co chce 

wstawić. Wybierając produkt mamy do wyboru trzy możliwości wstawienia:

a) Widok – za pomocą tej opcji wstawiamy widoki produktów. Widoki są w podziałce 1:1.

b) Symbol jednokreskowy – za pomocą tej opcji wstawiamy symbole jednokreskowe 

do projektu
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c) Symbol wielokreskowy – za pomocą tej opcji wstawiamy symbole wielokreskowe 

do projektu

Użytkownik ma również podgląd na zdjęcie produktu.

Okno główne 11



Schrack CAD

Wyszukiwanie produktów
W programie Schrack CAD produkty możemy wybrać na dwa sposoby. Pierwszy 

to znalezienie produktu z rozwijalnego drzewa „Grup produktowych”. Produkty zostały 

pogrupowane w rozdziały oraz podrozdziały. 

Na ostatnim szczeblu rozwiniętej listy widzimy podgląd produktu. Produkt możemy 

podglądać i wstawić do projektu w formacie CAD w trzech opcjach: widok, symbol 

jednokreskowy oraz symbol wielokreskowy.

Wyszukiwarka produktów działa w następujący sposób:

WW  wyszukiwanie po numerach katalogowych (referencjach)

WW wyszukiwanie po opisach produktów (wpisując np. cześć znanej nam nazwy produktu 

wyłącznik, stycznik itp.)

WW wyszukiwanie po numerze katalogowym lub opisie na początku pola

WW wyszukiwanie po numerze katalogowym lub opisie w dowolnej części pola

Wyszukiwany produkt może znajdować się w różnych grupach produktowych. W związku 

z tym klikając kilkukrotnie na „Znajdź” program będzie przechodził do kolejnych grup 

produktowych, w których znajduje się poszukiwana fraza, numer katalogowy. 
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W oknie Produkty widzimy produkty umieszczone w ostatecznym podrozdziale danej 

grupy. Wybieramy tu interesujące nas parametry techniczne danego produktu wstawiając 

dany produkt do projektu.

Produkty wstawiane do projektu zapisywane są w hierarchii czasowej od ostatnio 

wybranego do używanego najdawniej. Zapisywanie odbywa się w kategorii Ulubione 

znajdującej się na samym dole listy produktowej.

Wyszukiwanie produktów 13



Schrack CAD

Przyciski funkcyjne

1.   Wstawia wybrany produkt do rysunku. Wstawiony będzie 

element, który widzimy na podglądzie (w zależności 

od wyboru: widok, symbol lub symbol wielokreskowy). 

Po kliknięciu przycisku Wstaw mamy możliwość ustawienia 

symbolu wstawianego produktu, wstawienia wielu 

elementów oraz dodania zacisku do listwy zaciskowej. 

Zacisk będzie przypisany do produktu oraz odpowiednio 

dobrany do wybranego rodzaju i przekroju przewodu.

7 8 9

4 5 6

1 2 3 10 11 12 13
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Wstawiać możemy również używając klawisza SHIFT. Spowoduje to numerowanie 

wstawianego produktu zgodnie z wyborem. Zanim klikniemy przycisk Wstaw należy 

wcisnąć i trzymać klawisz SHIFT, zaznaczyć w oknie CAD te produkty od których będzie 

kontynuowana numeracja.

Na przykład: jeżeli w projekcie mamy wyłączniki od Q1 do Q9 a zaznaczymy od Q1 

do Q4. Wówczas pierwszy wyłącznik wstawimy z numerem Q5.

Przyciski funkcyjne 15



Schrack CAD

2.   Generuj listwę: generuje widok listwy zaciskowej dla 

przypisanych do niej produktów. Po kliknięciu na ten 

przycisk program poprosi o określenie szerokości listwy 

i odstępu między rzędami zacisków. Następnie należy 

zaznaczyć na projekcie elementy mające wejść w skład 

generowanej listwy zaciskowej.

Aby możliwe było wygenerowanie listwy należy uprzednio 

wstawiając elementy zaznaczyć opcję „Umieść na listwie”.

3.   Generuj tabelę: opcja umożliwiająca wygenerowanie 

zestawienia materiałów w dwojaki sposób.

Pierwszy sposób –  generacja za pomocą kliknięcia na przycisk, a następnie zaznaczenia 

w oknie projektu, które produkty mają znaleźć się w naszej tabeli. 

Umożliwia generację tabeli jak poniżej.
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Drugi sposób –  komenda poprzez SHIFT + GENERUJ TABELĘ – daje możliwość 

wygenerowania tabeli, która będzie wykorzystywana podczas montażu 

rozdzielnicy. Tabela zawiera dodatkowo przypisanie aparatów do tych 

zacisków, które zdefiniowaliśmy podczas projektowania.

* Obie tabele zostały wygenerowane z tej samej grupy produktów.

4.   Generuje widoki na podstawie projektu. Po wybraniu 

polecenia, program zapyta o szerokość obszaru do 

wstawienia widoków i odstępy poziome między elementami. 

Widoki można wstawić do tego samego rysunku, 

na którym jest obecny projekt, lub do nowego. Użytkownik 

samodzielnie wybiera wielkość i rodzaj obudowy.

5.   Generuje schemat jednokreskowy na podstawie projektu. 

Schemat możemy wygenerować zarówno z symboli 

wielokreskowych jak i widoków aparatów. Schemat można 

wstawić do tego samego projektu, na którym są elementy, 

lub do nowego projektu.

Przyciski funkcyjne 17



Schrack CAD

6.   Generuje schemat wielokreskowy na podstawie projektu. 

Schemat możemy wygenerować zarówno z symboli 

jednokreskowych jak i widoków aparatów. Schemat można 

wstawić do tego samego projektu, na którym są elementy, 

lub do nowego projektu.

7.   Eksportuje dane z projektu do pliku CSV dla programu 

kalkulacyjnego lub sklepu internetowego. Dzięki tej 

funkcjonalności po zaprojektowaniu instalacji bądź 

widoku rozdzielnicy program umożliwia przygotowanie 

kosztorysu z cenami projektu. Wyeksportowany plik należy 

zaimportować do programu Kalkulator Ofert za pomocą 

funkcji import.
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Przygotowany w Schrack CAD plik CSV można zaimportować do Oferty jak i Zamówienia 

w Kalkulatorze.

Przyciski funkcyjne 19



Schrack CAD

8.   Wstawia do projektu produkty z pliku CSV. Taki plik może 

pochodzić z wcześniejszego exportu z Schrack CAD lub 

exportu z Kalkulatora Ofert.

W oknie Schrack CAD wybieramy rodzaj importu:

WW symbole jednokreskowe

WW symbole wielokreskowe

WW widoki
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9.   Dodaje produkty z projektu do koszyka w sklepie 

internetowym. Dzięki tej funkcji mamy podgląd na ceny 

do naszego projektu i można dokonać zamówienia on-line.

Funkcja „Schrack Shop” możliwa tylko dla użytkowników 

posiadających login i hasło w sklepie.

Po wybraniu tej funkcji, program pyta czy użytkownik chce 

utworzyć nową zawartość koszyka, czy też dodać produkty 

do istniejącego koszyka w sklepie.

Przy wyborze „Utwórz nowy Koszyk” produkty, które 

dotychczas były w Koszyku trafiają na listę życzeń 

w sklepie internetowym.
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Schrack CAD

10.   Wstawia do rysunku produkt zdefiniowany przez 

użytkownika. Po kliknięciu tej opcji pojawia się okno, 

w którym należy wypełnić pola z informacjami o produkcie 

oraz załadować plik.dwg z tym produktem. 

Uwaga: własne produkty muszą mieć 

zdefiniowane 6 atrybutów (tak jak produkty 

– bloki dwg w katalogu Schrack).
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11.   Otwiera stronę internetową z informacjami o produkcie. 

Program połączy Państwa automatycznie z naszą stroną 

internetową wyświetlając pełne informacje o wybranym 

produkcie. Na stronie internetowej widzimy dodatkowo 

dostępności towaru. Mamy również możliwość pobrania 

dokumentacji technicznej danego produktu.

12.   Otwiera plik PDF ze stroną katalogową wybranego 

produktu.

13.   Zamyka program.

Przyciski funkcyjne

Oszczędzaj czas z:

+ +
ZAPRASZAMY DO POBRANIA APLIKACJI ZE STRONY WWW.SCHRACK.PL
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CENTRALA WIEDEŃ
SCHRACH TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, a-1230 Wien
TEL +43 (01) 866 85-5900
E-MAIL info@schrack.com

CENTRUM LOGISTYCZNE  
I  KOMPETENCYJNE DLA POLSKI
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22 / 205 31 00
FAX +48 22 / 205 3111
E-MAIL kontakt@schrack.pl

FIRMA

BIURO HANDLOWE  
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
TEL. (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Wiejska 65 lok. 10
15-351 Białystok
TEL. (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE  
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5
61-008 Poznań
TEL. (61) 652 33 62
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE  
& STORE POMORZE
ul. Grunwaldzka 613
80-337 Gdańsk
TEL. (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 55A lok. H
25-553 Kielce
TEL. (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO TECHNICZNE  
SZCZECIN
ul. Południowa 25B
pokój 420
71-001 Szczecin
KOM. 600 336 141

BIURO HANDLOWE  
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15
52-326 Wrocław
TEL. (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO HANDLOWE  
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
TEL. (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61


