
Egger VDS

Vašu predstavu o ideálnom 
priestore rozšíri o 80 ďalších: 
naše virtuálne dizajnové štúdio.





VDS Profi je flexibilný vizualizačný 
softvér a perfektný pracovný nástroj pre 
PC a laptop. Pomôže vám individuálne 
stvárniť priestory s nábytkovým a 
podlahovým dekorom. VDS Profi je 
ideálnym virtuálnym doplnkom katalógu 
a pod. Umožňuje rýchle zmeny rôznych 
zobrazení priestoru, vynikajúce 
stvárnenie dekoru a automatické 
vytvorenie podkladov pre poradenstvo. 
Preto sa VDS Profi uplatňuje tam, kde 
štandardný CAD softvér narazí na svoje 

hranice. Vaše zákaznícke poradenstvo 
bude vďaka VDS Profi spontánnejšie a 
kvalitnejšie.

VDS Profi disponuje aj QR rozhraním. 
Vzorky s QR kódom zo vzorkového 
obchodu EGGER možno nasnímať 
webkamerou a snímky dekoru sa 
nahrajú priamo do zvoleného 
usporiadania priestoru. Používateľ 
môže vo virtuálnom priestore otestovať 
pôsobenie a kombinácie reálnej vzorky.

Do kancelárie

Výhody VDS Profi:
• viac než 80 realistických zobrazení priestoru vrátane podláh, stien, stropov a dvier,
• profesionálne poradenské podklady jediným kliknutím myšou s vlastným firemným logom,
• VDS Profi Show: atraktívne prezentácie alebo koláže vašich návrhov,
• možnosť ľubovoľného importovania doplnkových materiálov,
• možnosť vzorovej objednávky u spoločnosti EGGER priamo prostredníctvom systému,
• vzorky zo vzorkového obchodu EGGER možno prostredníctvom QR kódu nahrať priamo do VDS Profi,
• rozhranie k plánovacím programom, ako je Roomdesigner alebo Google Sketchup.

Spoločnosť EGGER vyvinula kompaktný a 
funkčný prezentačný stojan pre výstavné 
priestory alebo veľtrhy. Je dostupný v dvoch 
verziách: v základnej verzii a s možnosťou 
QR kódu.

VDS Profi- bezplatná 30-dňová demo verzia
Urobte si vlastný obraz. Zaregistrujte sa na www.egger.com/shop a my 
vám pošleme program a licenčný kľúč, pomocou ktorého môžete VDS 
Profi bezplatne využívať 30 dní.

→

VDS Profi

VDS Profi prezentačný stojan

VDS Profi: 
stačí naskenovať QR kód a 
získate ďalšie informácie v 
krátkom filme.

→ 



S bezplatnou verziou VDS Online a 
aplikáciou VDS App od spoločnosti 
EGGER si môžete pozrieť kolekciu 
drevených materiálov Zoom a všetky 
dekory laminátových podláh EGGER 
priamo na Vašom mobilnom zariadení. 
Okrem automatických updatov a 
spravovania obľúbených položiek je k 
dispozícii aj cca 30 priestorov na 
individuálnu vizualizáciu. 

VDS Online je voľne dostupný na 
internete (www.egger.com/vds) a môže 
sa využívať priamo prostredníctvom 
prehliadača.

Pomocou bezplatnej aplikácie VDS App 
môžete využívať všetky funkcie VDS 
Online. Aplikáciu VDS App dostanete v 
Google Playstore a v Apple Appstore. 
Aplikácia je kompatibilná so všetkými 
mobilnými zariadeniami s operačným 
systémom Android alebo iOS.

Na cesty

Výhody VDS Online a VDS App:
• voľne dostupná online verzia,
• zahŕňa všetky zoom-ové a podlahové dekory,
• základná knižnica priestoru na individuálnu vizualizáciu,
• automatické updaty,
• dopyty a objednávky vzoriek prostredníctvom vzorkového obchodu EGGER,
• zobrazenie vhodných odporúčaných dekorov.

VDS Online / VDS App



myVDS Online vám ponúka možnosť 
stvárnenia VDS Online podľa vašich 
osobných predstáv a integrovať ho do 
vašej webovej stránky. S týmto 
špeciálnym servisom ponúknete vašim 
zákazníkom kompetentné poradenstvo 
na najvyššej úrovni a vždy budete 
prezentovať vaše najaktuálnejšie dekory 
a dizajnové nápady.

myVDS Online nemá žiadne zvláštne 
požiadavky na PC. Pripravíme vám 
individuálny výstup a dotvoríme ho tak, 
aby sa dal začleniť do vašej webovej 
stránky. myVDS Online je hostovaný na 
serveri nášho nezávislého partnera 
Active Online a je neustále 
aktualizovaný novými dekormi a 
usporiadaním priestoru.

Výhody myVDS Online:
• individualizovaná vizualizácia priestoru,
• zvýšenie frekvencie návštevnosti vašej webovej stránky,
• dizajn s vlastným logom,
• vloženie do vlastnej webovej stránky pomocou iFrame,
• generovanie personalizovaných dokladov o predaji,
• individuálne zvýraznenie obľúbených dekorov,
• zákaznícke dopyty priamo prostredníctvom kontaktného formulára,
• použitie na najrôznejších zariadeniach – od smartfónu cez tablet až po veľkú obrazovku.

myVDS Online
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FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Rakúsko

t +43 50 600 - 0

f +43 50 600 - 10111

info-sjo@egger.com

www.egger.com/vds
t +43 50 600 - 0  ·  f +43 50 600 - 10111 

info-sjo@egger.com

VDS – presvedčivá idea od
spoločnosti EGGER
S virtuálnym dizajnovým štúdiom VDS HD, naším viacnásobne 

oceneným prezentačným systémom pre výstavné priestory, si dekory 

môžete prezrieť vo vynikajúcej kvalite a v 3D. Máte dobrú príležitosť 

profitovať z nášho úspechu.

active online GmbH

Ullrichstraße 6

46485 Wesel

Nemecko

t +49 281 319 261 - 27

vdshd@active-online.de

Spoľahlivý partner spoločnosti EGGER
Pri vývoji VDS produktov úzko spolupracujeme s naším 
technologickým partnerom Active Online. Údržbu a 
technickú podporu zabezpečuje Active Online.


