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TROX'un Easy Product Finder programı, bina hizmetleri mühendisliği sektöründe
hayati bir araç haline gelmiştir. Sezgisel kullanıcı konsepti kullanıcı dostudur.
 Kullanıcılara, serbestçe tasarım yapma ve bireysel çalışma alanlarını konfigüre
etme imkanı verilmiştir.  Klavye girişleri ve kısa yolları, kullanıcıların daha hızlı
çalışmalarını sağlamaktadır. 
 
Easy Product Finder programında mevcut, TROX kontrol sistemleri,
LABCONTROL gibi ek ürün grupları ile TROX HESCO İsviçre'nin terminal
cihazlarına ek olarak, Easy Product Finder programının navigasyon ve kullanımı
da geliştirilmiştir.  
Ürün seçimi ve proje yapısına doğrudan gelişmiş erişim, proje öğlerinin kolay
eklenmesi ve değiştirilmesi, hızlı tasarım için yeni entegre edilmiş ürün arama ve -
artık kontrol sistemleri için de geçerli - tamamen revize edilmiş interaktif oda
sihirbazı, hızlı güvenilir ve yenilikçi çalışmaya olanak vermektedir.  
Proje tasarımı oluşturulduktan sonra, tüm tasarlanmış ürünlerle birlikte, gerekli
teknik veriler dahil olmak üzere malzeme listesi oluşturulabilir, gönderilebilir ve
indirilebilir.  
 
TROX NET'e erişerek fiyat bilgileri de çağrılabilir. 
 
 

Easy Product Finder kullanım koşulları 
TROX GmbH, mevcut TROX Easy Product Finder yazılımı (EPF) ve güncellemelerinin
bedelsiz indirilebileceğini ve kullanılabileceğini teyit eder.
Bu lisans münhasır değildir.  TROX GmbH, yazılım üzerinde çalışma ve yazılımı
değiştirmeye yönelik tüm hakları saklı tutar. 

İşletme sistemi desteği.
Aşağıdaki işletim sistemleri desteklenmektedir. 
   - Windows XP SP3
  - Windows 7
Not: NETFramework 4.0'ı henüz kurmadıysanız, Easy Product Finder kurulumu esnasında
bilgilendirileceksiniz ve kurulumu yapabileceksiniz.

Önceki sürümle uyumluluk ve destek: 
Güncel gelişmeleri takip edebilmeniz için yeni Easy Product Finder 2'yi kullanmanızı
tavsiye ediyoruz.
Önceki proje dosyalarınızın, yeni Easy Product Finder 2'de kullanım için uyumlu
olmadığını not ediniz. Easy Product Finder 1.x için destek, 2012 sonunda sona erecektir. 
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