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Ongelimiteerde
creatieve vrijheid

Ontwerpen én
technisch tekenen
in één programma

3.0
Tekent voor meer!
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Slimme kruisdraden

2

Dynamische menustructuur

De kruisdraden zijn je persoonlijke gidsen in HelixCAD 3.0.
Ze laten je zien waar je op het scherm bent en voeden je met
informatie tijdens het tekenen en bewerken, zoals maatgegevens.

Dertien visueel herkenbare knoppen met daarachter zestig
verschillende functies. Het submenu open je eenvoudig met
je muis en het laatst gebruikte commando blijft vooraan staan.
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Penstijlen en lagen

Zet je eigen handtekening onder ieder ontwerp.
Met penstijlen leg je je eigen persoonlijke tekenstijl vast.
Als je penstijlen gebruikt, teken je bovendien automatisch in lagen.
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Direct muteren

Selecteer een object en muteer het direct.
Met de automatische mutatiepunten verplaats,
roteer en schaal je ze in een handomdraai.

Selecteren

Een geselecteerd object krijgt in HelixCAD 3.0 een
semitransparante kleur. Zo zie je in één oogopslag
wat je geselecteerd hebt.

HelixCAD 3.0
en GroenVision:

een geniale
combinatie!

Mogen we je voorstellen.
HelixCAD 3.0,

aangenaam

Nieuwe
versie
Heldere
knoppenstructuur,
duidelijke symbolen

Weergaloze
ontwerpen

+
Precieze

-

uitvoeringstekeningen
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Fijne magneten

De magneten zijn je beste hulpjes tijdens het tekenen. Ze maken direct
een verbinding met het begin-, midden-, eind- of snijpunt van een object.
Een visuele aanwijzing laat zien waar je met het object naar toe gaat.
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Schermindeling

De indeling van je scherm bepaal je zelf.
Je kunt de verschillende tekenmenu’s verplaatsen,
minimaliseren of aan- en uitzetten.
Ook het gebruik van meerdere monitoren en/of
monitoren met hoge resolutie wordt ondersteund.
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Geïntegreerde symboolbibliotheken

Gemak dient de hovenier. De symbolen in HelixCAD 3.0
kun je direct gebruiken maar ook aanpassen en uitbreiden
naar je eigen creatieve idee.

HelixCAD 3.0

Ontwerpen
én technisch tekenen
in één programma

Omdat je je tijd
en geld vast beter
kunt gebruiken

De
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voordelen van HelixCAD 3.0

1

Gebruikervriendelijk

2

Geen dubbel werk:
één tekening als basis

Wat je ziet op het scherm, is wat HelixCAD 3.0 doet als je de iconen
aanklikt. HelixCAD 3.0 maakt tekenen leuker en eenvoudiger.

De digitale weergave van de door jou ingemeten tuin is de basis
voor alle projecttekeningen: van vlekkenplan tot ontwerp en van
maatvoering tot beplantingsplan of technische tekening.
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Ongelimiteerde creatieve vrijheid
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Waarheidsgetrouwe presentatie
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Flexibiliteit in het ontwerp

6

Automatische berekeningen

7

Compatible met digitale
landmeetapparatuur

The sky is the limit. Hoe geniaal, creatief en weergaloos je ontwerp
wordt, bepaal je in HelixCAD 3.0 zelf.

Alsof je klanten al midden in hun tuin staan: de presentaties vanuit
HelixCAD 3.0 zijn visueel aantrekkelijk en levensecht.

HelixCAD 3.0
tekent voor meer!
Waarom schakelen tussen een presentatieprogramma en een
CAD tekenprogramma als het goedkoper, beter en efficiënter
kan met HelixCAD 3.0. Met HelixCAD 3.0 teken je alles.
Weergaloze ontwerpen én exacte uitvoeringstekeningen.
In HelixCAD 3.0 maak je ze allemaal op een slimme,
tijdbesparende manier. De digitale weergave van de ingemeten
tuin is de basis voor alles. Eenmaal gemaakt, gebruik je die voor
alle andere tekeningen.
HelixCAD 3.0 is ontwikkeld door hoveniers voor hoveniers.
En dat merk je. HelixCAD 3.0 is compleet en gebruikersvriendelijk.
Het programma zit boordevol groene kennis en handige
groene tools. De overzichtelijke menustructuur en de gebruikte
iconen maken in één oogopslag duidelijk hoe HelixCAD 3.0 werkt.

Meer info zie www.helixcad.nl

Een ontwerp is pas klaar als de tuin is aangelegd. In HelixCAD 3.0
kun je flexibel inspelen op het voortschrijdend inzicht van je klant
zonder dat je terug moet naar de tekentafel.

Laat HelixCAD 3.0 voor je rekenen. Of je nu de maatvoering
wilt weten of inhoud, oppervlakte of afstand wilt berekenen,
HelixCAD 3.0 geeft je die informatie. Op de puntkomma nauwkeurig.

Digitale metingen importeren in HelixCAD 3.0. De maatvoeringen
exporteren naar je apparatuur voor het uitzetten op locatie.
In HelixCAD 3.0 kan het allemaal.
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Koppeling met GroenVision

GroenVision is geïntegreerd met HelixCAD 3.0. Bij het maken
van beplantingsplannen en uitvoeringstekeningen kun
je gebruikmaken van de plantendatabase en werkzaamheden
uit GroenVision.

3.0

HelixCAD 3.0 is verkrijgbaar in twee versies:
HelixCAD 3.0 Basis voor ontwerpen en presenteren in 2D en
HelixCAD 3.0 Full voor ontwerpen en presenteren in 2D én 3D.
Je kunt nog sneller wegwijs raken in HelixCAD 3.0 door een
e-learning training, cursus of workshop te volgen.
Desgewenst geven we je persoonlijke begeleiding op je werkplek.
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HelixCAD 3.0 voor het onderwijs
Leer jongeren dat creativiteit en efficiency hand in
hand gaan. HelixCAD 3.0 is verkrijgbaar in een speciale
onderwijseditie compleet met waarheidsgetrouwe
praktijkcases.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Frank Raanhuis,
info@infogroen.com

INFOGROEN Software B.V. is de nummer één in groene automatisering. Al meer dan 25 jaar zijn wij partner
van hoveniers en groenvoorzieners die meer efficiency willen in hun bedrijfsvoering. Zij kiezen voor
INFOGROEN om onze vaksoftware, de groene roots van ons team en onze complete service.

Meer informatie:

T +31 (0)172 23 54 44
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www.helixcad.nl
info@infogroen.com
Adres:
Italiëlaan 4 (Plantarium Gebouw)
2391 PT HAZERSWOUDE-DORP

Hoewel INFOGROEN zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat
de informatie zo compleet mogelijk is, kunnen wij de juistheid, noch de
volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/
of gevraagde informatie in dit document garanderen. Copyright INFOGROEN
Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merken en
handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.

