
Vizualizačný softvér CAPTURE



Vizualizačný softvér od spoločnosti CAPTURE je určený na vytvorenie jednoduchého 2D 
náčrtu alebo plnohodnotného 3D vykresľovania. 

Natívna aplikácia, ktorá je vyvinutá tak pre Windows a od roku 2020 už aj pre MacOS, 
umožňuje pracovať s osvetlením, videom, laserom, pohyblivou scenériou a vodnými
efektami.

Program CAPTURE vyniká jednoduchým používaním a plynulým prepínaním medzi
návrhom, výstupmi a vizualizáciou. To poskytuje bezprecedentnú úroveň flexibility a 
schopnosti podporovať rôzne typy procesov navrhovania. Vďaka tomu môžete nájsť
nové pracovné postupy a nájsť rýchlejšie spôsoby práce.

Použitie:



Použitie pre MacOs aj Windows



Vyskúšajte toľko svetiel, koľko potrebujete, na rôznych pozíciách zavesenia a         
s rôznymi filtrami alebo gobami. Ľahko sa prispôsobte akýmkoľvek zmenám dizajnu
alebo náhlym novým obmedzeniam. Urobte ešte viac s impozantnými možnosťami
importu modelu 3D a vynikajúcou intergáciou s inými produktami riadenia a dizajnu
osvetlenia.
Ø Rýchlo modelujte priestory pomocou rôznych vstavaných dynamických tvarov v krátkom

čase

Ø Importujte 3D modely priestorov s materiálmi a vrstvami pomocou formátov súborov, ako
sú DWG, gITF, SketchUp, Cinema 4D a ďalšie

Ø Importujte a exportujte informácie pomocou súborov CSV a XML do a z osvetľovacích
konzol a iného návrhového softvéru

Ø Pomocou vrstiev, filtrov a scén môžete bez problémov vytvárať a spracovať veľké návrhy

Ø Možnosť ovládania svetiel, navigovať a spravovať všetky svoje zariadenia aj bez konzoly
pomocou tabuľky v okne LIVE

Ø Získajte okamžitú kontrolu nad svojimi parametrami pomocou ovládacieho panela

Výhody programu CAPTURE:



Výkresy, plány a správy sú v aplikácii CAPTURE vždy poruke. Dizajnové zmeny
výkresu okamžite aktualizujú, čo vás ochráni pred nutnosťou opakovať svoju prácu. 
Informácie o filtroch, gobách, smerovaní a káblovaní sa automaticky zobrazia pre 
všetky typy svietidiel. Máte úplnú kontrolu nad svojou dokumentáciou vďaka
prehľadnosti a širokým možnostiam nastavenia. Pre profesionálny dojem môžete
využiť prispôsobenie dokumentácie podľa osobných preferencií. 

Ø Špecializované symboly pre konštrukcie a svietidlá vytvárajú prehľadné a informačne
bohaté výkresy

Ø Využite štýly výkresov pre úpravu vzhľadu a informácii

Ø Pridajte do plánu rozmery a symboliku, ktorá poskytne ďalšie doplnkové informácie

Ø Editor výkresu umožňuje pridať potrebné pohľady a informácie, vrátane automatických
kláves pre symboly a vrstvy

Ø Vyberajte si z prispôsobiteľných reportov, ktoré môžete zoskupovať a triediť rôznymi
spôsobmi

Dokumentácia:



Prineste do svojej vizualizácie osvetlenie, médiá a pohyb. Vynikajúca presnosť
farieb a rýchlosť a precíznosť vykresľovania vás okamžite ohromia. Vďaka
kompletnej knižnici osvetľovacích telies, reflektorov, panelov LED a 
videoprojektorov máte všetko, čo potrebujete, aby vaše nápady ožili. Po dokončení
návrhu ho môžete vykresliť do vysokokvalitných obrazových a video súborov, či
exportovať jedinečné, samostatné prezentácie programu CAPTURE.

Ø Pripojte sa a vizualizujte s akoukoľvek svetelnou konzolou

Ø Simulujte štandardné a transparentné LED panely so správnym rozostupom pixelov, 
nastavujte predné a zadné video projekcie

Ø Simulujte laserové efekty a projekcie s obsahom akéhokoľvek laserového riadiaceho
systému

Ø Simulujte pohyblivé scény ovládané externými systémami v reálnom čase

Ø Vytvorte realistický obraz a vykresľujte svoj dizajn

Ø Exportujte interaktívne prezentácie a pošlite ich svojim klientom. Zapôsobte na nich
ukážkou dizajnu v reálnom čase.

Vizualizácia:



Spôsoby prezentácie



Spôsoby prezentácie





Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali
tejto prezentácii.

www.citylight.sk www.capture.se

http://www.citylight.sk
http://www.capture.se

