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SPA ZIO3D
Il software CAD/CAM che padroneggia ogni ambito dell’industria dell’arredamento.
È il software italiano presente nel mercato internazionale da oltre 25 anni,
specializzato nel mondo del mobile e dell’arredamento di interni.
- Realizzazione in tempo reale delle idee del cliente.
- Creazione di prospetti grafici.
- Generazione immediata di preventivi.
- Gestione completa delle fasi di produzione.
Ένα λογισμικό CAD/CAM με δυνατότητα διαχείρησης κάθε τομέα του
κλάδου της επιπλοποίας.

CABINET 4.0
ll modulo Cabinet 4.0 di Spazio3D
è una struttura avanzata per la creazione interattiva di mobili, dotata
di una semplice ma potente interfaccia grafica che permette di progettare ogni tipo
di struttura, integrato con il modulo CAM permette
l’interfacciamento diretto con i centri di lavoro per
la produzione del mobile.
Το Spazio3D περιλαμβάνει ενσωματωμένο το κορυφαίο
εργαλείο δημιουργίας ερμαρίων. Χάρη στην απλότητα και
διορατικότητά του παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού κάθε
είδους κατασκευής. Σε συνδυασμό με το μόντουλο CAM
προσφέρει απευθείας σύνδεση με μηχανές CNC για την
άμεση παραγωγή των επίπλων.

Είναι ένα Ιταλικό λογισμικό με 25 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή αγορά με
εξειδίκευση στη δημιουργία ερμαρίων και γενικής επίπλωσης.
- Εφαρμογή των σκέψεων του πελάτη σε πραγματικό χρόνο.
- Δημιουργία τρισδιάστατων όψεων των επίπλων.
- Ενσωματωμένη δημιουργία προσφορών.
- Πλήρης διαχείρηση όλων των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας.
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ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

S PA Z I O 3 D
I TA LY

S PA Z I O 3 D
MEXICO

S PA Z I O 3 D
PHILIPPINES

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
ΕΥΡΩΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
Η.Π.Α.
ΚΑΝΑΔΑ
ΝΟΤΙΑ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
ΝΟΤΙΟΚΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΡΩΣΙΑ
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ΙΝΔΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

S PA Z I O 3 D
CHINA

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

S PA Z I O 3 D
BRAZIL
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 500
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑ
Garantisce la completa gestione delle lavorazioni e l’interfacciamento con il centro di lavoro.
CAD-CAM
CAD-CAM

M O V I M E N TA Z I O N E
MAGAZZINO E
ΚΙΝΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

NESTING E
RECUPERO RESTI
NESTING ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΡΕΤΑΛΙΩΝ

Δημιουργία λεπτομερούς λίστα
τεμαχίων ώστε να διευκολυνθεί το
στάδιο της τελικές συναμολόγησης.

Παρέχει τη δυνατότητα πλήρης
διαχείρισης όλων των κατεργασιών
καθώς και τη διασύνδεση με τα
μηχανήματα CNC
Gestione di tutti i magazzini e delle differenti ubicazioni, dalla materia prima al
prodotto finito, dagli ordini al fornitore
alla spedizione finale.
Διαχείριση όλων των αποθηκών, από
τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν,
από τον προμηθευτή μέχρι τον τελικό
παραλήπτη.
Strumento per la produzione per macchine con piano nesting, consente una
notevole riduzione degli scarti di produzione e dei tempi, permette il recupero,
la scelta e la memorizzazione a magazzino dei resti riutilizzabili.
Κατάλληλο για παραγωγή με μηχανές
Nesting ή τεμαχιστικές, επιτρέπει
δραστική μείωση των ρεταλιών και του
χρόνου κοπής καθώς και αρχειοθέτηση
και
επαναχρησιμοποίηση
των
χρήσιμων υπολειμμάτων.

5

SCHEMA DI MONTAGGIO E
ESPLOSO
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Creazione automatica della
distinta completa del mobile
in modo da favorirne l’assemblaggio in opera.

Calcolo automatico delle materie prime,
costo delle lavorazioni, degli accessori e
delle fasi di produzione di un progetto.
FA B B I S O G N O
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Εργαλείο
για
τον
αυτόματο
υπολογισμό
των
απαιτούμενων
πρώτων υλών, το κόστος των
κατεργασιών, τα εξαρτήματα και όλες
τις φάσεις της παραγωγής..

I M P I A L L A C C I AT U RA E GESTIONE
BORDI
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΙΝΙΩΝ PVC ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Consente di ottenere dal progetto realizzato le distinte di bordatura e impiallacciatura di ogni pannello.

L I S TA D I TA G L I O E
ETICHET TE
ΛΙΣΤΑ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ

Permette d i ottenere automaticamente
le distinte di taglio ordinate e numerate
dei componenti di un progetto.
Etichettature personalizate con codici a
barre per il riconoscimento di ogni singolo pezzo.
Αυτόματη εξαγωγή αναλυτικής λίστας
τεμαχίων για κάθε κομμάτι του
επίπλου.
Ετικέττες με bar code για την
ταυτοποίηση κάθε κομματιού.

Αυτόματη αντιστοίχιση ταινιών PVC και
επενδύσεων για κάθε κομμάτι του
επίπλου.
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INDUSTRY 4.0

ΣΥΣΤΗΜΑ M.E.S
Spazio3D gestisce e controlla le funzioni produttive
di un’azienda. La gestione coinvolge l’iter degli
ordini, gli avanzamenti in quantità e tempo, il
versamento a magazzi no, nonché il collegamento
diretto ai macchinari.
Το Spazio 3D οργανώνει και ελέγχει την παραγωγική
διαδικασία μίας εταιρείας. Η διαχείριση
περιλαμβάνει την οργάνωση των παραγγελιών, την
ελαχιστοποίηση του χρόνου και των ποσοτήτων, την
τήρηση αποθεμάτων της αποθήκης καθώς και τη
σύνδεση με μηχανές CNC.

CLOUD COMPUTING
DIGITALIZATION
CONNECTION
INDUSTRIAL INTERNET
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Gestione dei dati e
Utilizzo dell’informacreazione intelligente zione per alimentare
i processi decisionali

Comunicazione e
raccolta dati

Διαχείριση δεδομένων και αποθήκευση
στατιστικών
πληροφοριών

Διασύνδεση και
συλλογή
πληροφοριών

Χρήση πληροφοριών
για τη λήψη
αποφάσεων

Integrazione informazioni lungo la catena
del valore dal fornitore al consumatore
Ενσωμάτωση
πληροφοριών στην
αλυσίδα αξιών από
τον προμηθευτή
μέχρι τον
καταναλωτή
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Spazio3D concepisce la produzione come parte integrante del progetto: i moduli in dotazione sono quindi integrati in modo semplice ed intuitivo.
G E S T I O N E C O M P L E TA D E L C I C L O P R O D U T T I V O :
•
•
•
•
•
•

Ordine dei materiali.
Fasi di lavoro.
Creazione automatica dei programmi CAM per i CNC.
Monitoraggio avanzamento produzione.
Produzione di documentazione di controllo.
Imballaggio e spedizione.

Το Spazio3D αντιλαμβάνεται το στάδιο της παραγωγής ως κομμάτι του πρότζεκτ : τα
ενσωματωμένα μοντουλα είναι είναι πρακτικά και εύκολα στην χρήση
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Παραγγελίες πρώτων υλών.
• Φάσεις παραγωγής.
• Αυτόματη δημιουργία προγραμμάτων CAM για τα
μηχανήματα CNC
• Παρακολούθηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνπ
• Έκδοση εγγράφων για τον έλεγχο των σταδίων
παραγωγής.
• Συσκευασία και παράδοση.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Spazio3D offre al progettista uno strumento di disegno potente
ma di facile utilizzo, completo e intuitivo, per una immediata
realizzazione delle proprie idee.
Un ampio archivio di componenti (oltre 10.000) rende ancora
più semplice il processo creativo, dal progetto alla sua comprensione, approvazione e vendita.
Motore raytracing.
Il motore raytracing permette di ottenere una visione realistica
del progetto, utilizzando luci e materiali selezionati dal cliente
aiutandolo nella decisione finale.
VR.
Il cliente utilizzando appositi strumenti (occhiali VR, tablet,
smartphone,...) potrà vivere la sensazione di essere già all’interno del locale arredato.

Το Spazio3D παρέχει στον σχεδιαστή ένα σχεδιαστικό εργαλείο
εύκολο στη χρήση και παράλληλα υψηλών δυνατοτήτων, πλήρες
και εμπνευσμένο που μπορεί έυκολα να μετατρέψει την ιδέα σε
πράξη.
Μία τεράστια βιβλιοθήκη (10.000 αντικείμενα) προωθεί ακόμη
περισσότερο τη δημιουργικότητα, από τη σύλληψη του πρότζεκτ,
το σχεδιασμό, την έγκριση - πώληση μέχρι την τελική υλοποίηση.
Τεχνολογία φωτορεαλισμού Raytracing.

Η τεχνολογία Raytracing δημιουργεί ρεαλιστικές όψεις του
σχεδίου χρησιμοποιώντας φωτισμό και υλικά επιλεγμένα από τον
πελάτη, βοηθώντας στη λήψη της τελικής απόφασης.
VR.
Με τη χρήση ειδικών εργαλείων (μάσκα VR, tablet,
smartphone,...), ο πελάτης μπορεί νιώσει την εμπειρία του να
είναι μέσα στο επιπλωμένο δωμάτιο.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Spazio3D è in grado di adattarsi alle esigenze delle più diverse realtà industriali.
L’analisi della realtà industriale è prerequisito fondamentale per ottenere una perfetta
integrazione:
- Coordinamento delle fasi di produzione.
- Calcolo di cicli, tempi e costi.
- Organizzazione del personale.
- Movimentazione magazzino e materie prime.
- Collegamento con altri software.

Το Spazio3D έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών και ετερόκλητων
βιομηχανικών πεδίων.
Η ανάλυση των βιομηχανικών φάσεων είναι η κύρια προϋπόθεση για την πλήρη ενσωμάτωση :
- Συντονισμός των σταδίων παραγωγής
- Υπολογισμός των εργασιών, χρόνων και κόστους
- Οργάνωση προσωπικού
- Τήρηση αποθήκης πρώτων υλών
- Διασύνδεση με άλλα λογισμικά
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ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•

consente di fare il progetto 3D
fotorealismo
preventivo
ordine al fornitore

•
•
•
•

δημιουργια 3d σχεδίων
φωτορεαλισμός raytracing
προσφορές
παραγγελίες σε προμηθευτές

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
•
•
•
•
•

materiali
colori
ferramenta
elementi opzionali
oggetti per decorazione

•
•
•
•
•

υλικά
χρωματισμοί
εξαρτήματα
προαιρετικά
διακοσμητικά αντικείμενα

THE CLOUD

Dati e archivi a disposizione del punto vendita, consentono una completa gestione
della vendita al cliente e dell’invio dell’ordine al fornitore.
Δεδομένα και βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμα στα σημεία πώλησης. Παρέχουν τη
δυνατότητα της πλήρης διαχείρισης της πώλησης προς τον πελάτη και την
αποστολή της παραγγελίας στον προμηθευτή.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
BrainSoftware Srl, società fondata nel 1992, si presenta tra i leader
mondiali nel settore del software
CAD e CAD-CAM attraverso una vasta
gamma di prodotti per tutti i settori dell’arredamento e della lavorazione del legno, marmo, plastica e vetro.
Oltre 25 anni di esperienza del team
composto da ingegneri e tecnici specializzati hanno permesso di conoscere a fondo le problematiche del
settore. Spazio3D propone soluzioni complete per la gestione integrata, dalla progettazione alla produzione che permettono di affrontare nel
tempo qualsiasi esigenza del mercato
ottimizzando tempi, costi e risorse.
Il team di ricerca e sviluppo interno ha
permesso nel corso degli anni di realizzare un software completamente
indipendente, andando incontro alle
richieste della clientela di avere un unico interlocutore nella gestione della
progettazione e produzione aziendale.
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L’azienda affianca i propri clienti e, attraverso un’attenta analisi dei problemi e dei sistemi di gestione, propone soluzioni mirate al miglioramento
della produttività. A tale scopo, Spazio3D prevede una piena integrazione nel sistema informativo aziendale, interagendo con gli altri eventuali
software già presenti, importando ed
esportando dati, in diversi formati.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει
αναπτύξει ένα ανεξαρτητο λογισμικό
δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας
να ελέγχουν όλες τις παραγωγικές φάσεις
μέσω ενός και μόνο προγράμματος.

Η BrainSoftware Srl ιδρυθηκε το 1992 και
έκτοτε είναι μία από τις ηγετικές εταιρείες
στον χώρο των λογισμικών CAD και CADCAM. Προσφέρουμε μία μεγάλη γκάμα
προϊόντων για όλους τους τύπους
επίπλωσης καθώς και έλεγχο των
μηχανημάτων για ξύλο, μάρμαρο, πλαστικό
και γυαλί.
Η εμπειρία των 25 χρόνων έχει
δημιουργήσει μία πλήρη ομάδα μηχανικών
και εξειδικευμένων τεχνικών με τεράστια
κατανόηση των καθημερινών αναγκών μίας
επιχείρησης. Το Spazio 3D προσφέρει
ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λύσεις για
τη διαχείριση ενός πρότζεκτ ώστε να
καλυφθούν
οι
απαιτήσεις
σε
βελτιστοποίηση χρόνου, κόστους και
πρώτων υλών.

Στηρίζουμε τους πελάτες μας (εταιρείες
κατασκευής, πωλητές λιανικής, σχεδιαστές
κλπ) και μέσω της λεπτομερής ανάλυσης
των αναγκών τους και των συστημάτων
διαχείρισης
που
χρησιμοποιούν,
παρέχουμε ακριβείς λύσεις για την αύξηση
της παραγωγικότητας. Για αυτό το λόγο το
Spazio
3D
προσφέρει
τη
πλήρη
ενσωμάτωση με προγράμματα ERP, την
εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων, σχεδίων
και εικόνων από / προς εξωτερικά
λογισμικά.
Το λογισμικό ανανεώνεται ετησίως
ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, τις
απαιτήσεις των πελατών και τις νέες
τεχνολογίες. Στόχος μας είναι να
παρέχουμε ένα εύκολο στη χρήση και
δυνατό εργαλείο που θα τους επιτρέπει
την επίλυση προβλημάτων χωρίς να
εξαρτώνται από εμάς. Αποτελεί έναν
αξιόπιστο συνεργάτη σε τις φάσεις της
πώλησης και κατασκευής κάθε τύπου
επίπλου.

Di anno in anno la versione viene aggiornata, migliorata nelle funzionalità
suggerite dal mercato e direttamente
dai propri clienti, nella compatibilità
con i nuovi sistemi operativi. L’obiettivo
che ci prefiggiamo è quello di dare al
cliente uno strumento di lavoro facile e
potente, che risolva i problemi e lo renda indipendente dalla software-house.
Un valido assistente nella progettazione e nella gestione dell’iter produttivo.
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