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Čo je ColorStudio

ColorStudio je počítačový program, ktorý umoţňuje vizualizáciu Vašich
bytových priestorov, rodinných domov, chalúp, interiérov a exteriérov. Pouţíva
špeciálne postupy a algoritmy, aby výsledok Vašej vizualizácie bol čo
najkvalitnejší.
Výhody pouţitia ColorStudia sú zjavné. Za pomerne krátky čas viete presne ušiť
na mieru nový farebný kabát okolitému priestoru, ktorý Vás obklopuje. V pohodlí
svojho domova navrhnete farebné kombinácie Vašich priestorov. Ţiadna
návšteva grafických štúdií, ţiadne zbytočné poplatky za prácu grafických
návrhárov – iba rýchle, promptné a „lacné“ vyuţitie Vašej fantázie za pomoci
ColorStudia.

Inštalácia programu ColorStudio:

Inštalačný program stiahnete zadarmo zo stránky www.color-studio.sk na tomto
linku. Po stiahnutí do Vášho PC spustite inštalačný program a riaďte sa pokynmi
inštalácie. (Obr. 1)
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Po úspešnom ukončení inštalácie sa Vám na ploche vytvorí odkaz na spustenie
programu ColorStudio. (Obr. 2)
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Program ColorStudio spustíte pomocou tohto odkazu, alebo pomocou odkazu
v zozname programov v hlavnom panely ŠTART alebo spustením aplikácie
Color-Studio.exe v lokácii, kde ste nainštalovali program ColorStudio (štandardne
C:\Program Files\ColorStudio).

Spustenie programu ColorStudio

Program ColorStudio spustíte pomocou odkazu na Vašej pracovnej ploche
počítača, alebo pomocou odkazu v zozname programov v hlavnom panely
ŠTART alebo spustením aplikácie Color-Studio.exe v lokácii, kde ste
nainštalovali program ColorStudio (štandardne C:\Program Files\ColorStudio).
Na správne a úspešné spustenie PC je nevyhnutné mať na PC nainštalovaný
.Net Framework 2.0, ktorý získate zadarmo stiahnutím zo stránky
www.microsoft.com, alebo priamo z tohto linku.
Po spustení programu ColorStudio by sa mala objaviť jeho hlavná pracovná časť.
(Obr. 1)
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Popis pracovného prostredia a funkcií programu ColorStudio

Opis pracovného prostredia (Obr. 1):
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1. Hlavné menu programu ColorStudio - umoţnuje otvoriť súbor vizualizácie,
uloţiť vizualizovaný obrázok, resetnutie farebnej kombinácie obrázku, exportovať
farebné kombinácie do súboru PDF atď.
2. Odkazy na dôležité stránky programu ColorStudio
3. Fotografie v aktuálne otvorenom vizualizačnom súbore - zoznam
fotografií, ktoré sú spracované na vizualizáciu.
4. Časti aktuálne otvorenej fotografie - po kliknutí na niektorú časť otvorenej
fotografie z tohto zoznamu (napr. stena, rám okna, dvere, strop...) je moţné
meniť jej farebný vzhľad kliknutím na niektorú farbu zo vzorkovníka.

5. Vzorkovník - obsahuje rôzne farebné odtiene konkrétneho výrobcu.
6. Hlavná pracovná časť programu - aktuálne otvorená fotografia, na ktorej
moţno meniť farebné kombinácie zvolených objektov zo zoznamu (4).
7. Rýchle menu - toto menu sa zobrazuje po prechode myšou cez fotografiu.
Obsahuje najčastejšie vyuţívané poloţky (reset farebnej kombinácie, uloţenie
fotografie, export farebnej kombinácie do súboru PDF).

Otvorenie fotiek na vizualizáciu

Na otvorenie vizualizácie je potrebné kliknúť na poloţku v hlavnom menu
"Súbor > Otvor vizualizaciu" (skratka CTRL + O) Obr. 1.
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Po tomto úkone sa Vám otvorí dialógové okno, kde musíte zvolit súbor typu
XML, ktorý ste obdrţali po objednaní si vizualizácie svojich vlastných fotografií.
(Obr. 2).
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UPOZORNENIE: všetky fotografie sa musia nachádzať v tom istom adresári,

spolu s XML súborom pre ColorStudio
Po kliknutí a otvorení XML súboru nasleduje načítanie všetkých fotografií, ktoré
súbor vizualizácie XML obsahuje. Fotografie sa zobrazia v zozname a v ďalších
krokoch môţete pokračovať v ich vizualizácií a úprave farebnej kombinácie.

Objednávka vlasnej vizualizácie fotky

Pre vizualizáciu vašich fotografií je nutné vyplniť objednávkový formulár na
vizualizáciu fotografií na stránke www.color-studio.sk. Po obdrţaní Vašej
objednávky, spracujeme fotografie a výsledok pošleme na email zadaný v
objednávke.
Ak obdrţíte nami spracované a upravené fotografie na e-mail, môţete si ich v
programe ColorStudio načítať nasledujúcim spôsobom:
1. Stiahnite si všetky súbory z mailového konta, ktoré sme Vám na základe
Vašej objednávky poslali do jedného adresára napr. C:\MojeFotografie.
2. Spustite program ColorStudio a po kliknutí na poloţku v hlanom menu
„Súbor > Otvor vizualizaciu" vyhľadajte XML súbor pre ColorStudio, ktorý
ste stiahli z mailového konta na Váš pevný disk počítača (napr.
C:\MojeFotografie).
UPOZORNENIE: všetky fotografie musia byť v tom istom adresári, spolu s XML
súborom pre ColorStudio
Po kliknutí a otvorení XML súboru nasleduje načítanie všetkých fotografií, ktoré
ste si ţelali vizualizovať. Fotografie sa zobrazia v zozname a v ďalších krokoch
môţete pokračovať v ich vizualizácii.

FAQ (najčastejšie otázky)

1. Čo potrebujem na vizualizáciu mojho bytu, domu, kancelárie?
Potrebujete vyplniť objednávku na stránke www.color-studio.sk, v ktorej vyplníte Vaše údaje o
sebe a vloţíte minimálne jednu fotografiu Vášho priestoru, ktorý si ţeláte maľovať. Fotografia
nemusí byť ničím výnimočná, avšak mala by zachytávať čo najlepšie vizualizovaný objekt a platí,
ţe čím kvalitnejšiu fotografiu pošlete, tým kvalitnejšiu vizualizáciu získate.

2. Ako prebieha celý proces objednávky a zaslania výsledku pomocou ktorého
budem vizualizovať svoje vlastné fotografie?
Po obdrţaní objednávky a fotografií Vás budeme kontaktovať a potvrdíme Vám prijatie Vašej
objednávky spolu so sumou za vizualizáciu. Máte 24 hodín na to, aby ste bez udania dôvodu
objednávku zrušili. My zatiaľ musíme Vami zaslané fotografie špeciálne upraviť a prispôsobiť na
vizualizáciu v programe ColorStudio. Trvá to max. do 48 hodín. Ak sa nevyskytne ţiadny
technický ani iný problém, beţne Vám pošleme výsledný XML vizualizačný súbor spolu s
fotografiami, ktoré si môţete otvoriť v programe ColorStudio, do jedného dňa.

3. Po nainštalovaní mi program ColorStudio nefunguje.
S najväčšou pravdepodobnosťou nemáte nainštalovaný .Net Framework 2.0. Nainštalujte si ho
najskôr a potom spustite program ColorStudio ešte raz. .Net Framework je dostupný na adrese
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=19

