
Produtividade ao mais alto nível 
com pCon.planner PRO



Este documento fornece uma visão geral sobre as 
principais funcionalidades do pCon.planner PRO*.

Conteúdos deste guia

Gestão dados

Apresentação

Planificação de espaços

Investimento

*comparando com pCon.planner ME



Gestão dados

Utiliza vários fabricantes na mesma sessão

Usa dados configuráveis de diferentes 
fabricantes na mesma sessão de trabalho.

Compara facilmente produtos para encontrar 
a solução ideal. Aumenta a eficiência criando 
uma única lista de artigos.



Máxima integração com a equipa comercial

Se um projeto inicia no pCon.facts ou no pCon.
basket, importa o arquivo OBK e todos os 
produtos serão automaticamente inseridos 
no projeto.

Os produtos serão posicionados de forma 
linear - só tens que selecionar a posição de 
cada um no projeto.

Gestão dados



Organiza os teus projetos

A clareza é essencial para os clientes.

O Gestor de pastas permite dividir o projeto 
em várias áreas.

A lista de artigos espelha a estrutura das 
pastas, oferecendo uma visão geral rápida e 
intuitiva.

Gestão dados



Adiciona os teus produtos

Importa geometrias externas e transforma-as em 
produtos comerciais, atribuindo informações como 
código, preço e descrições.

Faz o mesmo com os dados configuráveis existentes: 
basta substituir a informação comercial original.

Encontrarás estes produtos adicionados à 
lista de artigos com as imagens em miniatura 
automaticamente criadas.

Gestão dados



Aplica números de referência

Identifica automaticamente todos os artigos iguais, 
atribuindo números de referência unívocos.

Os números de referência podem ser gerados 
automaticamente ou inseridos manualmente.

Útil para concursos que identificam cada artigo 
com um determinado código, mas também 
durante a fase de instalação.

Gestão dados



Mudanças em massa

Com cópia de referência, cria um número 
ilimitado de artigos conectados.

Aplica uma alteração a qualquer um desses 
artigos e esta será automaticamente aplicada 
a todos os outros.

Gestão dados



Seleciona artigos rapidamente

Define filtros (como fabricante, série, 
código, texto ou níveis) para selecionar 
rapidamente artigos comerciais.

Move, exclui ou substitui os artigos 
selecionados num instante.

Gestão dados



Dados 2D e 3D independentes

Envia projetos aos clientes apenas com os 
dados necessários.

Gere separadamente as informações 2D e 3D 
dos dados configuráveis para reduzir o peso 
dos arquivos ou para compartilhar apenas os 
dados desejados.

Gestão dados



Planificação 
de espaços

Importa PDFs

Com que frequência recebes plantas no 
formato PDF? 

Com o assistente de importação, os PDFs são 
convertidos automaticamente em imagens 
ou elementos vetoriais.

A escala é definida com um simples clique.



Máxima flexibilidade nas cotas

Usa as funções avançadas de cotas para 
personalizar o estilo das linhas, setas, 
texto e tantos outros elementos.

Podes definir um estilo e aplicá-lo a 
novos projetos.

Planificação 
de espaços



Linhas e escotilhas

Cria formas e linhas que respondam às tuas 
necessidades de planificação.

Os diferentes tipos de linhas e escotilhas 
permitem inúmeras combinações, ajudando 
a diferenciar as diversas áreas do projeto.

Planificação 
de espaços



Máxima flexibilidade com várias sessões

Executa várias sessões simultâneas do pCon.
planner PRO para trabalhar com maior velocidade.

Move artigos de um projeto para outro 
simplesmente arrastando-os.

Planificação 
de espaços



Modela com maior flexibilidade

Responde às necessidades de personalização dos 
teus clientes com funções extras de modelação.

Com funcionalidades como subtrair, unir, 
intersectar e seguir, cria geometrias às quais 
podes associar informações comerciais.

Planificação 
de espaços



Controla os níveis

Cria, elimina, atribui e filtra níveis num piscar 
de olhos.

Para projetos complexos, o Editor de níveis 
será de grande ajuda. Através de condições e 
operações lógicas, podes gerir a visibilidade 
e a seleção dos níveis.

Planificação 
de espaços



Mostra o que precisas

Controla no painel dos níveis o que é visível 
em cada vista. 

Cria várias vistas em perspetiva com informações 
diferentes. Por exemplo, esconde os níveis 2D 
numa vista específica, mantendo-os visível nas 
outras vistas. Faz o mesmo com paredes, artigos, 
dados acústicos e muito mais.

Planificação 
de espaços



Paredes complexas em segundos

Constrói paredes irregulares simplesmente 
traçando o perfil. Qualquer elemento 
arquitetónico colocado nesse segmento de 
parede será automaticamente reconhecido.

Altera a espessura de uma parede durante a 
fase de construção, medindo-a diretamente 
da planta.

Planificação 
de espaços



Pavimentos mais flexíveis

Divide facilmente pavimentos para aplicar 
diferentes materiais.

Cria automaticamente informações como 
superfície ou perímetro do pavimento - com 
a possibilidade de personalizar os textos.

Planificação 
de espaços
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Sem compromissos

Não definas limites ao teu trabalho: importa 
e exporta geometrias em vários formatos.

Troca rapidamente os teus projetos com 
parceiros ou outros profissionais sem 
problemas de compatibilidade.

Planificação 
de espaços



Criação automática de geometrias 2D

Cria num instante um 2D de qualquer geometria 
3D – descarregada da 3D Warehouse, criada 
diretamente por ti ou modificando uma existente.

A camada 2D será automaticamente associada 
à geometria 3D para facilmente controlar a 
visibilidade.

Planificação 
de espaços



Edita imagens diretamente no pCon.planner

Podes escalar, cortar e ajustar parâmetros como 
contraste, saturação e matiz. O editor está 
disponível na área de projetação, criação layout e 
no editor de materiais.

Já não tens que utilizar aplicações externas para 
editar as imagens – crias um processo de trabalho 
mais eficiente.

Planificação 
de espaços



Planificação 
de espaços

Estique geometrias

Com o comando Esticar, pode esticar ou 
encurtar de forma inteligente qualquer 
geometria a partir do ponto desejado, em 
todos os três eixos.

Crie facilmente objetos personalizados ou 
simule diferentes medidas em segundos.



Planificação 
de espaços

Fatie geometrias

Fatie geometrias 2D/3D em qualquer eixo e 
num piscar de olhos.

Mude objetos, apresente seções do projeto e 
adicione valiosas informações técnicas sobre o 
produto.



Planificação 
de espaços

Corte plantas 2D

Corte plantas 2D para mostrar e trabalhar apenas 
no que realmente importa.

Elimine facilmente informações desnecessárias 
que só criam ruido.



Planificação 
de espaços

Projeções 2D instantâneas

Selecione qualquer objeto e gere 
automaticamente uma projeção vetorial 2D.

Escolha interactivamente o lado ou use uma 
das várias visualizações predefinidas. Exporte 
no formato SVG para utilizar no Illustrator ou 
PowerPoint.



Apresentação

Apresenta produtos no seu melhor

Não negligencies nenhum detalhe quando 
apresentas um projeto!

Com a função Snapshot, podes atribuir uma 
imagem externa a um elemento comercial a qual 
será visível na lista de artigos.

Os teus clientes terão a melhor impressão possível.



Dá um toque pessoal aos teus projetos

Os estilos de render permitem adicionar um 
toque de originalidade ao personalizar linhas, 
sólidos, adicionar imagens de fundo e muito mais.

Também podes alterar o brilho, contraste, 
saturação e as gamas de cores.

Cria os teus próprios estilos ou usa os modelos 
já disponíveis.

Apresentação



Melhora as tuas apresentações

*Compatível com o Office 365 ou o Office 2019

Copia elementos 3D do projeto e cola-os na 
apresentação PowerPoint.*

Usa funcionalidades do PowerPoint como 
inclinar para cima ou para baixo, girar, aplicar uma 
animação ou combina com outros elementos da 
presentação.

Impressiona os teus clientes!

Apresentação



Exportação vetorial

Converte qualquer vista e elementos 
selecionados do teu projeto em gráficos 
vetoriais. Garante a mais alta qualidade e 
escalabilidade na apresentação dos teus 
projetos.

Exporta para PDF, SVG, EMF, DWG/DXF.

Apresentação



Layout de impressão avançado

Cria layouts de impressão personalizados ou 
importa um modelo DWT.

Insere janelas para mostrar diferentes vistas do 
projeto - ajusta o tamanho, posiciona e alinha-as na 
folha com uma série de funções dedicadas.

Para cada janela podes escolher qual vista mostrar, 
com qual estilo e muito mais.

Apresentação



Layout de impressão avançado

Escolhe o que mostrar em cada vista: paredes, 
teto e muito mais.

Adiciona texto e cotas diretamente na área de 
trabalho do layout de impressão e personaliza 
o aspeto.

Usa o bloco de título editável pré-definido ou 
carrega um personalizado.

Apresentação



Exportação rápida para PDF

Podes exportar o layout dos teus projetos 
diretamente em PDF, não precisa mais de 
utilizar impressoras PDF externas.

Seleciona as folhas para exportar e cria 
documentos de várias páginas com ótima 
definição.

Apresentação



Renderiza várias vistas

Precisas de renderizar várias vistas de um projeto?

A renderização em lote permite executar o 
processo de renderização de várias câmaras em 
segundo plano enquanto continuas a trabalhar.

Serás notificado quando as imagens estiveram 
prontas.

Apresentação



Apresentação

Editor de texto avançado

O editor de texto com formatação avançada 
permite um controle mais preciso e maior 
flexibilidade nos estilos.



Apresentação

Envolva os clientes com vários conteúdos

Integre harmoniosamente os dados do produto 
numa imagem estática (ou panorâmica) para 
fornecer informações ao cliente de forma interativa. 
Carregue o conteúdo no Impress para obter 
facilmente um link compartilhável em qualquer 
dispositivo.



Investimento

O pCon.planner PRO está disponível como uma 
licença de subscrição, atribuída a um usuário 

individual e não vinculada a nenhum computador.

• Flutue o número de licenças para acomodar picos ou quedas de trabalho

• Menor impacto no fluxo de caixa sem um investimento inicial elevado

• Descubra a aplicação sem o risco de investir numa licença

• Trabalhe sempre com a versão mais recente

• Zero risco de perder a licença

• Nenhum compromisso a longo prazo

• Após o período inicial de 12 meses pode cancelar a qualquer momento, com apenas 30 dias de 

antecedência.

39€
mês/usuário

+39 051 587 5509

contatto@easterngraphics.com

mailto:contatto%40easterngraphics.com?subject=Info%20pCon.planner%20PRO%20version
mailto:contatto%40easterngraphics.com?subject=Info%20pCon.planner%20PRO%20version


O pCon.planner PRO tem tudo o que precisas para criar um 
impacto positivo no teu negócio. Funcionalidades e recursos 
avançados que oferecem ao teu trabalho a flexibilidade e 
potência que estás à procura. 

Faz o download agora mesmo e experimenta-o por 30 dias!

Investimento

Explore o 
pCon.basket: o 

companheiro de 
trabalho ideal para 

o pCon.planner!

https://download.pcon-planner.com/pCon.planner_PRO_setup.exe
https://www.join-pcon-community.com/pcon-basket-ce-crea-preventivi
https://pt.join-pcon-community.com/pcon-basket-ce-crea-preventivi

