Proste i szybkie projektowanie
oraz kosztorysowanie

i Kalkulator Ofert

NOWOŚĆ
Współpraca z:
ZWCAD
GstarCAD

WERYFIKACJA PRZYROSTU TEMPERATURY DO 1600A

PEŁNA DOKUMENTACJA

PROJEKTOWANIE

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

SYSTEMY
WENTYLACYJNE

Zgodnie
z PN-EN 61439

WW

Projektuj instalacje elektryczne, teletechniczne, oświetleniowe
oraz automatyki szybko i nowocześnie!

WW

Wyceniaj i zamawiaj artykuły z Twoich projektów CAD w jednej chwili, dzięki
integracji z Kalkulatorem Ofert i sklepem internetowym

WW

Projektuj zgodnie z normami. Weryfikacja przyrostu temperatury do 1600A,
protokół weryfikacji wyrobu, tabliczka znamionowa, dokumentacja projektu

WW

Zwiększ efektywność Twojej firmy za darmo! Kosztorysowanie, zarządzanie
klientami, ofertami i zamówieniami

www.schrack.pl

Schrack CAD
Jeśli chcesz:
WW wykonać projekt instalacji elektrycznej lub teletechnicznej szybko i zgodnie z normami
WW mieć łatwy dostęp do informacji technicznych, instrukcji, cen i informacji
o dostępności
WW szybko stworzyć kosztorys swojego projektu
WW opracować zestawienie materiałów lub zamówić dostawę nawet w 24 h

Schrack CAD i Kalkulator Ofert
dają Ci takie możliwości już teraz!

GAMMA-ELECTRO
Wojciech Kowalczyk
Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Deklaracja zgodności UE
(AWERS)

GAMMA-ELECTRO
Wojciech Kowalczyk
Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
Warszawa, dnia 2016-05-09

Nr 134

Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta

Protokół weryfikacji wyrobu
Nr 4321

Producent zestawu:
GAMMA-ELECTRO
Adres:
Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa

Nazwa rozdzielnicy: RG
Miejsce instalacji: AL. JEROZOLIMSKIE 149 54-879 WARSZAWA
Deklaracja zgodności CE nr: 134
Normy: PN-EN 61439-1;PN-EN 61439-3;

niniejszym deklaruje, że wyrób

Lp.

Rodzaj
badań

Nazwa przeprowadzonego badania

Wynik
badania

1.

O

Stopnień ochrony obudów

2*.

O
B

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe.
a) Oględziny - większe niż w Tablicy 1- pomiar fizyczny
b) Próba napięciem udarowym wytrzymywanym (Tablica 10) Uimp

Pozytywny

3.

O

1. Ochrona przeciwporażeniowa
a) Ochrona podstawowa poprzez: izolacja podstawowa, osłony ochronne
IPxxB
b) Ochrona przy uszkodzeniu

Pozytywny

4.

O/Z

Wbudowanie elementów wyposażenia – zgodne z instrukcją producenta

Pozytywny

5.

O/Z

Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia

Pozytywny

6.

O/Z

Zaciski do przewodów zewnętrznych

Pozytywny

7.

B

Działanie mechaniczne

Pozytywny

8.

B

Właściwości dielektryczne
a) obwody główne i obwody pomocnicze połączone do obw. gł. (Tablica
8) Ui=….
b) obwody pomocnicze i kontrolne (Tablica 9) Ui=…

Pozytywny

9.

O

Zaciski do przewodów zewnętrznych

Pozytywny

IP54

2. integralność obwodu ochronnego

Nazwa rozdzielnicy
Podpis
RG
badającego
Numer katalogowy:
IL953342-Napięcie znamionowe łaczeniowe Ue:
400
Prąd znamionowy In:
6000
Stopień ochrony obudowy:
IP54
Miejsce instalacji
AL. JEROZOLIMSKIE 149 54-879 WARSZAWA

Ilość
1
Numer fabryczny:
8767696876
Częstotliwość pracy:
50

Klasa ochronności:
I

jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) UE:
Nr i tytuł dyrektywy(dokumentu)
· 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
· 2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

i że zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na rewersie deklaracji.
Produkcja tydzień/rok w którym naniesiono oznaczenie CE:
Miejsce i data wystawienia:

19/2016

Nazwisko, funkcja i podpis reprezentujcego
producenta:

NR i TYP MIERNIKA
Objaśnienie: O - oględziny, B - badanie ręczne lub za pomocą mechanicznych lub elektrycznych przyrządów, Z - porównanie z dokumentacją
*Niepotrzebne skreślić

Pieczątka producenta rozdzielnicy

PROJEKT
JEDNOKRESKOWY
I WIELOKRESKOWY

Badanie przeprowadził

.............................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Raport: 4984901785534

Raport: 4984901785534

SchrackCAD

SchrackCAD

7/8

6/8

WERYFIKACJA PRZYROSTU
TEMPERATURY DO 1600A!

GAMMA-ELECTRO
Wojciech Kowalczyk
Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
(22)8367023
gamma@gmail.com
Klient

Miejsce instalacji
AL. JEROZOLIMSKIE 149
54-879 WARSZAWA
Dane ogólne

SCHEMAT ROZDZIELNI TM
Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych w
zakresie części administracyjnej budynku

Uwagi

Utworzono
Numer rysunku
9 maja 2016
E.7
Protokół weryfikacji wyrobu nr
4321

SCHEMAT TYPOWEJ TABLICY MIESZKANIOWEJ
TM
Nr fabryczny
8767696876
Deklaracja zgodności UE nr
134

Rozdzielnia jest sprawdzona mechanicznie

SKLEP ONLINE

KOSZTORYS

WIDOKI ROZDZIELNIC

Nazwa rozdzielnicy
RG
Liczba stron
8

Rozdzielnia jest sprawdzona elektrycznie

Podpis:

Uwaga:
Wszystkie obwody mogą być obciążone max. 80% wartości prądu znamionowego urządzenia zgodnie z PN-EN
61439 (INC = IN x 0,8)

Raport: 4984901785534

www.schrack.pl

SchrackCAD

1/8

Schrack CAD
Obliczenia
termiczne
do 1600A

Projektowanie na
symbolach jednokreskowych
i wielokreskowych

Generowanie ofert
i zamówień do
Kalkulatora Ofert

Zamówienie
online

Automatyczna
generacja widoków

Dostęp online
do wszystkich informacji
technicznych i instrukcji

Schrack CAD

Generowanie
zestawienia materiałów
z cenami i bez cen

Generowanie
listew zaciskowych

Schrack CAD i Kalkulator Ofert ułatwią Ci:
WW Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na bazie produktów
Schrack Technik lub produktów dodanych przez użytkownika
WW Generowanie widoków rozdzielnic i punktów dystrybucyjnych
WW Wykonanie weryfikacji przyrostu temperatury do 1600A zgodnie z PN-EN 61439
WW Generowanie pełnej dokumentacji projektowej z tabliczką znamionową,
weryfikacją wyrobu i deklaracją zgodności UE
WW Generowanie listew zaciskowych zgodnie z PN-EN 61439
WW Generowanie zestawienia materiałów z cenami i bez cen
WW Generowanie ofert do klientów
WW Podgląd on-line kart katalogowych, instrukcji, rysunków
WW Podgląd dostępności produktów
WW Generowanie zapytania lub zamówienia on-line
WW Generowanie projektów i widoków z ofert
Schrack CAD współpracuje z aplikacjami Auto CAD (wersje pełna i LT od 2006)
oraz BricsCAD (wersje od 9), GstarCAD (od wersji 2018) oraz ZWCAD (od wersji 2018)

Schrack CAD – NOWY WYGLĄD!
NOWY WYGODNY INTERFEJS
Połączenie z internetem
zapewnia aktualną bazę
produktów

Podstawowe ustawienia
programu i wsparcie
techniczne

Rodzaj tworzonego
projektu

Wyszukiwanie artykułów

Zakładka Moje własne
produkty

Rozwijana baza produktów

Zakładka Moje własne
grupy produktowe
Zakładka Ulubione
produkty

Wstawianie produktów
z numeracją i przypisaniem
do listwy zaciskowej

Dodanie produktu do zakładki
Ulubione produkty
Podstawowe informacje
o produkcie

Obliczenia termiczne
rodzielnic

Dodanie produktów z bazy
produktowej do koszyka
w sklepie internetowym

Sprawdzenie warunku
selektywności

Kopiowanie z aktualizacją
atrybutów
Przenumerowanie wszystkich
symboli zaznaczonych aparatów

Generacja widoku elewacji
ze schematu jedno- lub
wielokreskowego

Import plików CSV
Generacja schematu
wielokreskowego
z projektu dwg
Generacja zestawienia
materiałów w arkuszu dwg

www.schrack.pl

Export projektu do pliku CSV

Generacja listwy zaciskowej
z numeracją

Dodanie produktów z projektu
do koszyka w sklepie internetowym

Schrack CAD – NOWE FUNKCJE!
WWOBLICZENIA TERMICZNE
Weryfikacja przyrostu temperatury stanowi część
Weryfikacji Konstrukcji o której mowa w normie
PN‑EN 61439. Dopuszcza ona wykonanie takiej weryfikacji
poprzez obliczenia w rozdzielnicach i sterownicach
niskonapięciowych, w których prąd znamionowy nie
przekracza wartości 1600 A. Program Schrack CAD
umożliwia wykonanie weryfikacji przyrostu temperatury
właśnie poprzez obliczania do maksymalnej dopuszczalnej
przez normę wartości. W znaczący sposób przyspiesza
to prace, zwalniając użytkowników z konieczności
wykonywania żmudnych, czasochłonnych i skomplikowanych
obliczeń.

W	Program wyświetli nam okno w skład którego wchodzą
3 zakładki: obliczenia wzrostu temperatury, ustawienia
oraz właściwości.
Obliczenia przyrostu temperatury

W celu przeprowadzenia obliczeń termicznych po wykonaniu
widoku elewacji w programie Schrack CAD, należy:
W	Wybrać przycisk Obliczenia termiczne znajdujący się
w masce głównej programu

W	Zaznaczyć całą rozdzielnicę dla której chcemy wykonać
weryfikacje przyrostu temperatury

W górnej części okna wyświetlane są produkty wchodzące
w skład zaznaczonej przez użytkownika rozdzielnicy
wraz z danymi takimi jak ilość, maksymalna temperatura
oraz strata mocy. Przycisk Dodaj umożliwia wstawienie
produktów niewidocznych na rysunku.
Niżej znajdują się 4 zakładki: obudowa i aparaty, szyny,
przewody oraz wentylacja, w których użytkownik podaje
dane wejściowe do obliczeń.
W pierwszej z nich Obliczenia i aparaty należy podać
takie dane jak: temperatura otoczenia, typ instalacji, rodzaj
obciążenia, współczynnik RDF, zabezpieczenie główne
oraz dodatkowe straty mocy. Program wyświetla wynik
weryfikacji przyrostu temperatury w formie komunikatu.
Po prawej stronie znajduje się graficzne przedstawienie
typu instalacji a także wykres przyrostu temperatury
w rozdzielnicy przygotowywany zgodnie z IEC TR 60890

Zobacz materiały szkoleniowe i tutorial
video na www.schrack.pl

Schrack CAD – NOWE FUNKCJE!
Jeżeli do projektu rozdzielnicy zostały użyte szyny prądowe,
będą one widoczne w zakładce Szyny, gdzie można
zweryfikować używaną długość szyn, od której zależy wynik
straty mocy na oszynowaniu rozdzielnicy.
Zakładka Przewody pozwala określić straty mocy
na oprzewodowaniu rozdzielnicy (zgodnie z PN-IEC
60364–5-52:2002) po podaniu takich danych jak przekrój
przewodów, sposób ułożenia, rodzaj izolacji, ilość
obciążonych żył, ilość obwodów/przewodów wielożyłowych
oraz długość przewodów.

Ustawienia
W zakładce Ustawienia użytkownik może wprowadzić
dane swojej firmy wraz z logiem, a także dane o projekcie
które zostaną umieszczone w raporcie. Można tu również
zaznaczyć opcje poszerzenia dokumentacji o Weryfikacje
Wyrobu, Deklaracje Zgodności UE oraz tabliczkę
znamionową do przyklejenia na rozdzielnicę.

Właściwości

NOWOŚĆ

W zakładce Właściwości znajdują się dane techniczne
dotyczące rozdzielnicy. Zostaną one umieszczone
w dokumentach wchodzących w skład drukowanej
dokumentacji projektowej.

 przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości
W
podczas weryfikacji przyrostu temperatury, w zakładce
Wentylacja, program zaproponuje zastosowanie
konkretnego dla danej obudowy systemu wentylacyjnego,
który pomoże obniżyć temperaturę wewnątrz rozdzielnicy.
Aby dodać go do zestawienia materiałowego i uwzględnić
w obliczeniach, należy wybrać przycisk Zastosuj.

WWWYDRUK DOKUMENTACJI
Przycisk Wybierz inny produkt daje możliwość wyboru
innego systemu wentylacyjnego, niż ten zaproponowany
przez program.
Jeżeli zastosowane obudowy to umożliwią, użytkownik
może dodać do projektu do 4 systemów wentylacyjnych.

www.schrack.pl

Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji przyrostu
temperatury i wprowadzeniu danych projektowych, klikając
na przycisk Drukuj, program wygeneruje dokumentację
projektową, w skład której (w zależności od wybranych
opcji) wchodzi:

Schrack CAD – NOWE FUNKCJE!
RAPORT,
TABLICZKA
ZNAMIONOWA

WERYFIKACJA
WYROBU

DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
UE
GAMMA-ELECTRO
Wojciech Kowalczyk
Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

GAMMA-ELECTRO
Wojciech Kowalczyk
Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Deklaracja zgodności UE

(22)8367023
gamma@gmail.com

(AWERS)

Nr 134

Klient

Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta

Miejsce instalacji
AL. JEROZOLIMSKIE 149
54-879 WARSZAWA
Warszawa, dnia 2016-05-09

Protokół weryfikacji wyrobu
Nr 4321
SCHEMAT ROZDZIELNI TM
Nazwa rozdzielnicy: RG
Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych w
Miejsce instalacji: AL. JEROZOLIMSKIE 149 54-879 WARSZAWA
zakresie części administracyjnej budynku
Deklaracja zgodności CE nr: 134
SCHEMAT
TYPOWEJ
TABLICY MIESZKANIOWEJ
Normy: PN-EN
61439-1;PN-EN
61439-3;
TM

Dane ogólne

Uwagi

Lp.

Utworzono
Numer rysunku
9 maja 2016
E.7
Protokół weryfikacji wyrobu nr
4321

Rodzaj

Producent zestawu:
GAMMA-ELECTRO
Adres:
Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa

GAMMA-ELECTRO
Wojciech Kowalczyk
Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Nazwa przeprowadzonego badania

badań
Nr fabryczny
Nazwa rozdzielnicy
Stopnień ochrony obudów
1. 8767696876
O
RG
Deklaracja zgodności UE nr
Liczba stron
134
8 powietrzne i powierzchniowe.
Odstępy izolacyjne
2*.
O
a) Oględziny - większe niż w Tablicy 1- pomiar fizyczny
B jest sprawdzona
Rozdzielnia
elektrycznie
b) Próba napięciem
udarowym wytrzymywanym (Tablica 10) Uimp

Rozdzielnia jest sprawdzona mechanicznie

1. Ochrona przeciwporażeniowa
a) Ochrona podstawowa poprzez: izolacja podstawowa, osłony ochronne
IPxxB
b) Ochrona przy uszkodzeniu

Wynik
badania

niniejszym deklaruje, że wyrób

Podpis
badającego

IP54
Pozytywny

Nazwa rozdzielnicy
RG
Numer katalogowy:
IL953342-Napięcie znamionowe łaczeniowe Ue:
400
Prąd znamionowy In:
6000
Stopień ochrony obudowy:
IP54
Miejsce instalacji
AL. JEROZOLIMSKIE 149 54-879 WARSZAWA

Ilość
1
Numer fabryczny:
8767696876
Częstotliwość pracy:
50

Klasa ochronności:
I

jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) UE:

3.

O

4.

O/Z

2. integralność obwodu ochronnego
Wbudowanie elementów wyposażenia – zgodne z instrukcją producenta

Pozytywny

5.

O/Z

Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia

Pozytywny

6.

O/Z

Zaciski do przewodów zewnętrznych

Pozytywny

7.

B

Działanie mechaniczne

Pozytywny

Nr i tytuł dyrektywy(dokumentu)
· 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
· 2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Pozytywny

i że zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na rewersie deklaracji.
Produkcja tydzień/rok w którym naniesiono oznaczenie CE:
Miejsce i data wystawienia:

Podpis:

19/2016

Nazwisko, funkcja i podpis reprezentujcego
producenta:

WWGENERUJ ELEWACJĘ

Uwaga:

Właściwości dielektryczne
8. prądu znamionowego
B
Wszystkie obwody mogą być obciążone max. 80% wartości
z PN-ENpołączone do obw. gł. (Tablica Pozytywny
a) urządzenia
obwody główne zgodnie
i obwody pomocnicze
8) Ui=….
61439 (INC = IN x 0,8)
b) obwody pomocnicze i kontrolne (Tablica 9) Ui=…

9.

Raport: 4984901785534

O

Zaciski do przewodów zewnętrznych

Pozytywny

NR i TYP MIERNIKA

SchrackCAD
1/8
Objaśnienie: O - oględziny, B - badanie ręczne lub za pomocą mechanicznych lub elektrycznych przyrządów, Z - porównanie z dokumentacją
*Niepotrzebne skreślić

Pieczątka producenta rozdzielnicy

Raport: 4984901785534

SchrackCAD

7/8

Badanie przeprowadził

.............................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Raport: 4984901785534

SchrackCAD

6/8

ZGODNIE Z PN-EN 61439
ORAZ
DYREKTYWĄ LVD 2014/35/UE

WWDUPLIKUJ SCHEMAT

Funkcja Generuj elewację rozmieszcza w wybranej
obudowie widoki aparatów, na podstawie wcześniej
wykonanego schematu elektrycznego.

WW Wybierz przycisk Generuj elewację z maski głównej
programu

WW Wskaż na rysunku szerokość oraz odstęp między rzędami
w zastosowanej obudowie
Wskaż szerokość:

Często tworząc schemat czy widok elewacji rozdzielnicy
dochodzi do sytuacji w której poszczególne fragmenty
projektu powtarzają się. Za pomocą tej funkcji użytkownik
może szybko powielić wybraną ilość razy, zaznaczony
fragment schematu czy widoku rozdzielnicy, jednocześnie
aktualizując atrybuty wstawianych aparatów.

WW Wybierz funkcję Duplikuj schemat z maski głównej
programu

WW Wprowadź ilość kopii i wybierz OK
WW Zaznacz fragment schematu elektrycznego lub widoku

Wskaż odstęp:

elewacji który chcesz powielić

WW Zaznacz schemat z którego chcesz wygenerować widok
elewacji

WW Wybierz punkt bazowy kopiowanego fragmentu
WW Wybierz punkt od którego program rozpocznie powielać
wybrany fragment, aktualizując jednocześnie atrybuty
aparatów.

Schrack CAD – NOWE FUNKCJE!
WW Wskaż punkt startowy w obudowie od której program
rozpocznie wstawianie aparatów

(UWAGA: aby wygenerować listwę zaciskową z rysunku,
przy wstawianiu aparatów, należy zaznaczyć opcję umieść
na listwie zaciskowej oraz wybrać rozmiar i nazwę zacisku)

WWGENERUJ LISTWĘ
Funkcja Generuj listwę umożliwia utworzenie na podstawie
widoku rozdzielnicy listwy zaciskowej, w której zaciski
są ułożone w kolejności odpowiadającej kolejności aparatów
elektrycznych w rozdzielnicy, lub od zacisku o najmniejszym
do zacisku o największym przekroju przewodu (zgodnie
z PN-EN 61439-1:2011).
Dodatkowo wszystkie zaciski są ponumerowane i przypisane
do poszczególnych listew zaciskowych X. Ponadto istnieje
możliwość generowania listy aparatów i przypisanych
do nich listew zaciskowych.

WW Wybierz przycisk Generuj listwę z maski głównej

WWAUTO LINE
Zaznaczając funkcję Auto Line przy wstawianiu symbolów
jednokreskowych, po umieszczeniu aparatu na rysunku,
program rozpocznie automatyczne rysowanie linii od miejsca
wstawienia, co znacząco przyspiesza rysowanie schematów
elektrycznych.

WW Po wybraniu aparatu w formie widoku jednokreskowego
i kliknięciu przycisku WSTAW, należy zaznaczyć opcję
Auto Line i kliknąć OK.

programu

WW Wskaż na rysunku szerokość oraz odstęp między rzędami
w zastosowanej obudowie

WW Zaznacz na rysunku aparaty z których chcesz
wygenerować listwę zaciskową

WW Po wybraniu punktu wstawienia aparatu, program
rozpocznie automatyczne rysowanie linii.

WW Wskaż punkt startowy w obudowie od której program
rozpocznie wstawianie zacisków.

www.schrack.pl

Schrack CAD – NOWE FUNKCJE!
WWPRZENUMERUJ

NOWOŚĆ

Po zaprojektowaniu schematu elektrycznego czy widoku
rozdzielnicy program może przenumerować wszystkie
symbole wykorzystanych urządzeń.

(do 6300A). Ponadto umożliwia także dobór ustawień
potencjometrów dla różnych zabezpieczeń i charakterystyk
w wyzwalaczach wyłączników MC oraz MO.

WW Wybierz przycisk PRZENUMERUJ z maski głównej
programu

WW W wyświetlonym oknie określ Kierunek, Styl, Numer
początkowy, a także w razie potrzeby Zmianę prefiksu
na rysunku. Wybierz OK.

WWZAPIS USTAWIEŃ PROJEKTU
NOWOŚĆ
Wszystkie ustawienia dotyczące projektu, mogą zostać
zapisane do zewnętrznego pliku (punkt 1), co pozwala
na późniejszy powrót do projektu (punkt 2) i edycje jego
ustawień w oknie obliczeń przyrostu temperatury.

1

2

3

WW Wskaż na rysunku urządzenia, których symbole chcesz
przenumerować

WWARKUSZ SELEKTYWNOŚCI
Arkusz selektywności umożliwia sprawdzenie, czy istnieje
selektywność między wyłącznikami nadmiarowoprądowymi,
wyłącznikami kompaktowymi MC (do 1600 A), rozłącznikami
bezpiecznikowymi czy wyłącznikami powietrznymi MO

WWDODANIE DO KOSZYKA

NOWOŚĆ

Zawartość wszystkich zakładek: Obudowa i aparaty,
Szyny oraz Wentylacja można dodać do koszyka w sklepie
internetowym, klikając na symbol koszyka (punkt 3).

Kalkulator Ofert
Kosztorysowanie i zarządzanie ofertami,
dzięki współpracy z Kalkulatorem Ofert
WWPEŁNA WSPÓŁPRACA APLIKACJI:
WW każdy projekt Schrack CAD można zmienić
w ofertę lub zamówienie z odpowiednią

OFERTA

marżą i przypisać do Twojego klienta

WW każdą ofertę można zmienić
w projekt instalacji elektrycznej, szafy
telekomunikacyjnej czy widok rozdzielnicy

ŚRODOWISKO CAD

Pobierz za darmo

www.schrack.pl

20 000 produktów
z indywidualnymi
cenami zakupu

Własne produkty
i pozycje do wycen

Dostęp online
do faktur i WZ

OFERTA

Historia zamówień
Zamówienie online –
dostawa 24h

www.schrack.pl

Baza klientów
użytkownika

Dostęp online –
karty katalogowe,
instrukcje, deklaracje,
ceny, dostępność

Generowanie
widoków, symboli
do Schrack CAD

Kalkulator Ofert

Moje dane
dane użytkownika, które
są automatycznie wstawiane
do wszystkich ofert
i zamówień
Pracownicy
wybór autora oferty
lub zamówienia
Moje produkty
produkty i pozycje dodane
przez użytkownika
Książka adresowa
adresy dostaw

Teksty
gotowe szablony tekstowe,
które mogą być wstawiane
do ofert i zamówień

Klienci
lista klientów użytkownika
programu

Oferty
lista wszystkich ofert dla
klientów użytkownika
programu
Zamówienia
lista wszystkich zamówień
do dostawcy (automatyczne
zamawianie w sklepie
internetowym Schrack)

Lista grup
produktowych PGR
lista produktów z rabatami dla
zalogowanych użytkowników

Produkty
lista produktów Schrack
(z rabatami) i produktów
użytkownika
Dostawcy
lista oddziałów Schrack
i dostawców zdefiniowanych
przez użytkownika
Ustawienia
ustawienia programu
i logowania do sklepu
internetowego

OFERTA

SKLEP ONLINE

ŚRODOWISKO CAD
SKLEP ONLINE

POBIERZ NA:
www.schrack.pl/schrack-digital/program-schrack-cad/
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

POBIERZ NA:
www.schrack.pl/schrack-digital/program-kalkulator-ofert/
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

Schrack Digital
Odwiedź świat Schrack Digital na naszej stronie internetowej.
Znajdziesz tu wszystkie narzędzia, które pomogą Ci
w codziennej pracy, oraz informacje o firmie i produktach.
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