


O PROGRAMU
Dáváme tímto Vám, svým obchodním partnerům, k dispozici nástroj, pomocí kterého je možné rychle a efektivně navrhnout 
izolační zasklení, přesně defi novat jeho jednotlivé komponenty a to včetně prvků typických pro strukturální zasklení (přesazená 
skla, smaltové pruhy, zapuštěné rámečky, vložené U profi ly, broušené hrany atp.).

Kromě efektivního návrhu je výstupem programu cenová nabídka s  detailně vykreslenými pozicemi a možností přesně 
defi novaná izolační skla objednat.

Program dostal název MyGlass Confi gurator.
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BENEFITY
MyGlass Confi gurator byl vytvářen s hlavním aspektem na zjednodušení a zefektivnění procesu návrhu, nacenění, objednání 
a výroby strukturálních skel. Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo vytvořit nástroj, který je velkým přínosem pro Vás jako 
zákazníka jakožto pro nás jako výrobce. Největšími přínosy jsou:
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Předprogramované prostředí pro velmi rychlé vykreslení strukturálních skel  
Umožňuje rychlé a přesné vykreslení všech potřebných detailů, a to včetně automatického kótování všech 
důležitých rozměrů.

Rychlá a nezávislá tvorba cenové nabídky 
Na základě zadaných rozměrů, podepření skel a výběru základního typu skel (tepelně tvrzené sklo, 
vrstvené sklo, sklo s pokovením apod.) provede MyGlassConfi g správné nadimenzování skloviny a prvotní 
výpočet ceny za položku. Ta se dále upravuje při každé další změně v záložce „Výkres“, tedy přidáním prvků 
typických pro strukturální zasklení. Zákazník tak přesně vidí dopad jednotlivých zadaných změn na cenu položky. 

Bezchybnost realizačního procesu
Data zadaná zákazníkem (skla přesně tak, jak je zákazník potřebuje vyrobit) jsou strukturována a jsou dále 
zpracována ve výrobním programu Factorify (www.factorify.cz) a přenášena na jednotlivá pracoviště nebo 
do jednotlivých strojů. Zákazník tak má jistotu, že skla objednaná přes MyGlass Confi gurator bude mít 
vyrobená přesně tak, jak pro danou realizaci potřebuje. 
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KONFIGURÁTOR
MyGlass Confi gurator se nachází v cloudu na adrese www.myconfi g.glass. Využívat jej můžete kdykoliv a kdekoliv pro tvor-
bu cenové nabídky, objednání, prohlížení již objednaných zakázek nebo pro hledání nejvhodnějšího řešení. Máte-li zájem, 
zřídíme Vám přístup, chcete-li se jen nezávazně podívat a vyzkoušet pak využijte níže uvedené přihlašovací údaje.
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VYZKOUŠEJTE SI PRÁCI S KONFIGURÁTOREM

INTERNETOVÝ ODKAZ
www.myconfi g.glass

UŽIVATELSKÉ JMÉNO
myglass

HESLO
myglass
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PŘIHLÁŠENÍ DO KONFIGURÁTORU ROZPRACOVANÉ KALKULACE

Vytvořit novou 
kalkulaci.

Přehled již objednaných 
kalkulací ve stavu 

ke schválení obchodním 
manažerem společnosti 

OBSIDIAN.

Přehled již objednaných 
a schválených kalkulací, 
které již vstoupily do 
výroby.

Přehled vytvořených 
kalkulací společnosti. 
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VYTVOŘIT KALKULACI TYP ZASKLENÍ

Název kalkulace - může 
být přepsán uživatelem. 

Vytvořit položku - tvorba 
jednotlivých položek 
kalkulace resp. objednávky.

Skla do okenních 
profi lů - neumožňuje 
u skel defi novat prvky 
typické pro strukturální 
skla.

Shrnutí cen, 
kusů a m2

kalkulace.

Upřesnění dodacích 
podmínek budoucí 
objednávky. Volba tvaru skla.

Volba jednoduchého 
nebo izolačního skla 
(dvojsklo, trojsklo, 
čtyřsklo). 

Možnosti editace
kalkulace.

Strukturální zasklení 
(fasádní skla) - 

umožňuje navrhovat 
skla s přesahy, smalty, 
zapuštěnými rámečky 

atp. Skla jsou auto-
maticky tmelena UV 
odolným silikonem. 
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ROZMĚRY

Každé sklo je defi nováno 
dvěma základními 
rozměry (šířka x výška) 
a to v mm. (mimo to 
i názvem položky 
a počtem kusů - není 
znázorněno).

Přesun na 
další krok.

Kromě rozměru je potřeba 
vyznačit podepření 
izolačního skla. Na základě 
zadaných rozměrů a po-
depření bude provedeno 
nadimenzování jednotlivých 
tabulí v izolačním skle.

Navigační panel 
pro lehčí orientaci.
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MATERIÁL

Volba
 typu 
a barvy 
distančního 
rámečku. Např. 
rámeček Chromatec 
Ultra v barvě černé.

Nastavení dodavatele 
skloviny. Změna v na-
stavení může mít vliv 
na dodací termín.

Základní údaje o konfi -
gurovaném skle se při 
každé změně přepočí-
távají.

Volba šířky rámečku.

Volba typu skloviny - 
defaultně Planiclear/
Clearlite. Možná zámě-
na např. za probarvená 
skla nebo naopak za 
ultračirou sklovinu.

Checkboxy pro další 
specifi kaci jednotli-
vých skel (ESG, VSG, 
HST).

Navržené dimenze jed-
notlivých skel dle dříve 
zadaných parametrů 
(rozměr, podepření).
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VÝKRES 1

Pohled na sklo z  exteriéru 
automaticky zobrazuje na- 
vržené úpravy skla včetně 
případných přesahů, smaltů, 
vložených U profi lů, výřezů.

Vertikální A-A řez izolačním 
sklem s  možností provedení 
úprav včetně všech potřeb-
ných kót.

Vertikální řez izolačním 
sklem s možností provedení 
úprav včetně všech potřeb-
ných kót.
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VÝKRES 2
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Vertikální řez B-B izolačním 
sklem s  možností provedení 
úprav včetně všech potřeb-
ných kót.

Jednotlivé úpravy jsou ozna-
čeny zkratkami (při zadání je 
změna grafi cky znázorněna):

P - zadání přesahu 
(délka v mm)
S - zadání smaltu na pře-
sahu (smaltovaný pruh je 
automaticky přetažen 
3 mm přes hranu rámečku)
B - zadání typu opracová-
ní hrany (sražená, brouše-
ná, leštěná)
Z - zapuštění distančního 
profi lu
U - umožní vložit U profi l 
(volba typu a rozteče 
U profi lů, resp. počet 
U profi lů na straně)
V - umožní zadání výřezu 
( jen do jednoduchého 
skla či přesahu; volba 
tvaru a rozměrů)

Základní údaje o konfi guro-
vaném skle po zapracování 
všech požadavků.



www.obsidian.glass

www.factorify.cz

POWERED BY:

www.myconfi g.glass
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