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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2018. október 11. 

 

„Roto NX“ termék kínálat integrálva az online vasalat konfigurátorba / A 

„Roto Con Orders“ használatával a hiba kizárva / Egyedi vevői 

dokumentumminták illetve adatok / Kényelmes felhasználói felület / 

Elérhető PC-ről, tabletről és okostelefonról is / Egy tervezés – több 

ügyintéző 

 

Új vasalatrendszer érhető el az online vasalat 
konfigurátorban 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) A 17 nyelven elérhető „Roto Con 

Orders” online vasalat konfigurátor egy új termékcsoporttal bővült: 

mostantól az új „Roto NX” bukó-nyíló vasalat is elérhető, így már e 

termék használatával is gyorsan és hatékonyan tervezhetőek az 

ablakok és erkélyajtók az összes szokásos kialakításban. A gyártó 

elmondása szerint csupán néhány lépés szükséges a technikai 

illusztrációval kiegészített cikklista elkészítéséhez. A 

nyílászárógyártók és vasalatkereskedők a számukra megfelelő 

formátumba – PDF, Excel valamint CAD – exportálhatja az elkészült 

vasalat összeállítást, amit később könnyedén hozzá fűzhet az 

ajánlathoz vagy a megrendeléshez. 

 

Az alkalmazás használatával garantált a „technikailag korrekt 

megoldás”, mivel a beépített plauzibilitás-vizsgálat minden 

konfigurációban gondoskodik a vasalat-összeállítás maximális 

biztonságáról, ugyanis minden paramétert dinamikusan összevet 

egymással. A gyártó további különlegességként a „Key-User” funkciót 

emelte ki. Ez a speciális eszköz lehetővé teszi különböző adatok és 

vasalat-összeállítások mintaként történő tárolását valamint 

igényszerinti frissítését. Így a regisztrált felhasználók létrehozhatják a 

személyes Roto archívumukat, amely folyamatosan naprakész és 
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bármikor hozzáférhető és szerkeszthető. Szintén praktikus előny, 

hogy a web alapú szolgáltatás felhasználóbarát felhasználói felülete 

lehetővé teszi, hogy a felhasználók alkatrész- és árlistákat is 

feltölthessenek közvetlenül a számítógépükről.  

 

A vasalatkonfigurátor minden partnernek ingyenesen a 

rendelkezésére áll a www.roto-frank.com/hu/tamogatas/gyarto-

kereskedo/roto-con-orders/ hivatkozáson és a dinamikus dizájnnak 

köszönhetően táblagépen és okostelefonon is használható. A 

rendszer további előnye, hogy a Roto Con Orders rendszerben több, 

saját fiókkal rendelkező felhasználó hozzáférhet ugyanazokhoz az 

adatokhoz, így akár több ügyintéző is dolgozhat közösen egy 

tervezésen. 

 

 
 
 
Képaláírás 
 
A „Roto Con Orders” leegyszerűsíti és gyorsítja a vasalat-

összeállítások és ajánlatok készítését. A vasalat konfigurátor számos 

funkciója – úgymint a saját adatok és vasalat-összeállítás minták 

létrehozása és naprakészen tartása – biztosítja a felhasználók napi 

munkájának könnyítését. A „Roto Con Orders” online vasalat 

konfigurátor egy új termékcsoporttal bővült: mostantól az új „Roto NX” 

bukó-nyíló vasalat is elérhető, így már e termék használatával is 

gyorsan és hatékonyan tervezhetőek az ablakok és erkélyajtók az 

összes szokásos kialakításban. 
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