
Fusion

Łatwy w obsłudze interfejs, obszerna lista 

katalogów produktów oraz kompleksowe 

narzędzia sprzedaży sprawiają, że projektowanie 

wymarzonych kuchni i łazienek klientów za pomocą 

2020 Fusion jest szybkie i proste. Projektanci 

kuchni i łazienek w swojej pracy najchętniej sięgają 

właśnie po 2020 Fusion. Użytkownik odnajdzie w 

nim imponującą liczbę funkcji, co wynika z naszego 

dwudziestopięcioletniego doświadczenia i nieustannego 

rozwoju oprogramowania. Pomimo tego program jest 

łatwy w obsłudze, a dodanie skutecznych narzędzi 

zarządzania sprzedażą znacznie skraca drogę od 

pomysłu do montażu.

2020spaces.com/2020fusion



Wyzwanie
Projektowanie to niezwykle dynamiczna branża, wymagająca 
stosowania skutecznego i niezawodnego oprogramowania, które 
ponadto powinno dawać się łatwo opanować. Aby pomóc klientom 
w wizualizowaniu efektów, które chcą osiągnąć, projektant 
potrzebuje narzędzi do tworzenia atrakcyjnych prezentacji w 
jakości fotograficznej.

Równie istotny jest dostęp do szerokiego wyboru aktualnych 
i zawierających dokładne ceny katalogów, co zapewnia ogląd 
na wszystkie produkty pochodzące od dostawców. Warto 
także korzystać z najnowszej technologii opartej na dogłębnej 
znajomości branży. Szkolenia dotyczące zakupionego produktu 
powinna cechować najwyższa jakość i elastyczność. To samo 
dotyczy wsparcia technicznego.

Podsumowując, można rzec, że idealne oprogramowanie powinno 
być łatwe w obsłudze, oferować narzędzia wspomagające 
kreatywność i wywierać trwałe wrażenie na klientach.

Rozwiązanie
Inteligentny interfejs sprawia, że projektowanie za pomocą 
2020 Fusion jest proste i przyjemne. Obszerny wybór katalogów 
pozwala na pracę z wykorzystaniem największej bazy produktów 
w całej branży. Równocześnie funkcja automatycznej wyceny 
umożliwia natychmiastowe przedstawienie kosztów klientom.

Ponadto realistyczna grafika oznacza możliwość tworzenia 
imponujących prezentacji, które przyciągają uwagę klientów. 
Przemyślany projekt i różnorodność funkcji programu wynikają z 
dogłębnego zrozumienia potrzeb sektora wyposażenia kuchni i 
łazienek. Ofertę uzupełniają wzorowe szkolenia dla użytkowników 
i wsparcie techniczne. 2020 Fusion stanowi skuteczne i intuicyjne 
narzędzie zapewniające naturalne, a przy tym niezwykle wydajne 
projektowanie.

Korzyści
Proste tworzenie profesjonalnych 
projektów
2020 Fusion jest intuicyjnym i 
jednocześnie bogatym w funkcje 
programem do projektowania 
opartym na standardach Microsoft 
Office™, który umożliwia szybkie 
tworzenie profesjonalnych projektów, 
imponujących prezentacji i dokładnych 
wycen.

Najszerszy wybór produktów
2020 Fusion oznacza większą pewność 
w trakcie projektowania. Zaledwie jedno 
kliknięcie otwiera dostęp do większej 
niż w przypadku reszty oprogramowania 
branżowego liczby skatalogowanych 
produktów wraz z cenami.

Rekordowo krótki czas uczenia 
się
Interfejs 2020 Fusion wyda się znajomy 
każdemu, kto kiedykolwiek korzystał 
z pakietu Microsoft Office™, co 
pozwala w pełni cieszyć się wieloma 
użytecznymi funkcjami programu.

Przykuwające uwagę prezentacje
Atrakcyjne prezentacje i filmy 
zawierające efekty naturalnego 
oświetlenia i rzeczywiste tła sprawiają, 
że klientom łatwiej jest wyobrazić sobie 
efekt, który chcą osiągnąć. Jedna z 
funkcji umożliwia nawet przedstawianie 
projektu klientom na jednym ekranie 
przy jednoczesnym wprowadzaniu 
zmian na drugim.

Zyski z wartościowych narzędzi 
sprzedaży
Program 2020 Fusion pozwala 
tworzyć natychmiastowe wyceny 
dla klientów i zamawiać produkty 
drogą elektroniczną, co przyczynia 
się do zwiększenia produktywności. 
Za pomocą inteligentnych narzędzi 
sprzedaży można zarządzać każdym 
aspektem projektu – od zatwierdzania 
terminów dostaw po kontrolę 
dokładności montażu co do milimetra.

Fusion



Co zapewnia 2020 Fusion
2020 Fusion to proste w użyciu oprogramowanie do projektowania kuchni i łazienek, płynnie łączące najnowszą 
technologię z kompleksowymi narzędziami do sprzedaży.

Wysoka jakość tego profesjonalnego narzędzia sprzedaży oparta jest na dwudziestopięcioletnim doświadczeniu w 
branży, dzięki czemu projektanci otrzymują ogromny wybór w postaci tysięcy skatalogowanych produktów. Ponadto 
uznane możliwości graficzne programu pozwalają tworzyć imponujące prezentacje i filmy.

Dodatkowo oprogramowanie 2020 Fusion zapewnia dokładne wyceny, zamówienia, faktury i podręczniki montażu, 
czyli wszystko, czego potrzeba na poszczególnych etapach kreowania idealnej przestrzeni.

Jak 2020 Fusion pomaga projektantom
• Projektowanie z użyciem oprogramowania 2020 Fusion 

jest prostsze dzięki zastosowaniu różnorodnych kreatorów, 
zautomatyzowanego planowania i narzędzi do optymalizacji.

• Program umożliwia tworzenie dokładnie wymierzonych i 
opisanych planów oraz podglądów zgodnie z uznanymi w 
branży normami.

• Projekty można dodatkowo uzupełnić zaimportowanymi 
planami pomieszczeń oraz modelami 3D i materiałami w celu 
przedstawienia dowolnego obiektu w wybranej części domu 
bądź mieszkania.

• Tworzone na poczekaniu wyceny dla klientów zawierają 
dokładne ceny produktów oparte na zaznaczonych cechach i 
opcjach.

• Projektanci zyskują korzyści płynące z bliskich relacji, jakie 
nasza firma utrzymuje z producentami wyposażenia domowego, w tym kuchni i łazienek.



Projekty można uatrakcyjnić szeroką gamą kafli, podłóg, 
wykładzin oraz tapet. Wbudowane narzędzia pozwalają 
nanosić własne wzory, układać ozdobne kafle lub 
zamieszczać aranżacje polecane przez producenta. Co 
więcej, program 2020 Fusion automatycznie uwzględnia 
dokonane wybory i oblicza ilość materiału potrzebną do 
pokrycia każdego zaznaczonego obszaru.

Fusion Podstawowe cechy

Projekty można uatrakcyjnić szeroką gamą kafli, podłóg, 
wykładzin oraz tapet. Wbudowane narzędzia pozwalają 
nanosić własne wzory, układać ozdobne kafle lub 
zamieszczać aranżacje polecane przez producenta. Co 
więcej, program 2020 Fusion automatycznie uwzględnia 
dokonane wyb.

Obszerne katalogi produktów Doskonała jakość 
podglądu

Użytkownicy oprogramowania otrzymują dostęp do najdłuższej w całej 
branży listy katalogów produktów. W trakcie projektowania można 
z łatwością podstawiać produkty różnych marek lub przywracać 
ulubione układy produktów. Automatyczny dostęp do cen hurtowych 
i detalicznych pozwala tworzyć na poczekaniu wyceny, faktury i 
zamówienia, a także obliczać marże i zarządzać nimi. Projektanci mogą 
teraz pobierać treści z chmury 2020 Cloud. To szybki i niezawodny 
sposób na zapoznanie się z najnowszymi katalogami producentów. 
Treści z 2020 Cloud są kompatybilne z rozwiązaniem 2020 Fusion i 
zawsze aktualne.

Prezentacje 3D w jakości fotograficznej 
robią wrażenie na klientach. Dzięki tej 
funkcji można jednocześnie wyświetlać 
kilka podglądów i pracować nad więcej 
niż jednym projektem naraz lub użyć 
osobnego monitora, aby zaprezentować 
klientowi dany projekt. Ponadto dodawanie 
lub modyfikowanie produktów jest możliwe 
w każdym podglądzie, a zmiany są 
automatycznie wprowadzane do całości 
projektu.

Komplet narzędzi do układania  
kafli i okładzin Skuteczna pomoc zawsze pod ręką



Widoki panoramiczne 360º
Funkcja panoramy 360º w programie 2020 Fusion pozwala oferować klientom grafiki 3D najwyższej jakości, 
dzięki którym poczują się tak, jakby już znajdowali się w nowym, zaprojektowanym wnętrzu. Wystarczy wysłać 
klientom wiadomość e-mail z linkiem do widoku panoramicznego, który będą mogli otworzyć w przeglądarce lub 
na urządzeniach mobilnych oraz udostępnić rodzinie lub znajomym. Nowa funkcja oferuje inspirujący i bardzo 
profesjonalny sposób na to, by zachwycić klientów projektem – dzięki czemu wzrastają szanse na jego realizację. 
Pełne panoramy można wykorzystać jako narzędzia marketingowe na stronie internetowej oraz dla potencjalnych 
klientów!  Funkcja panoramy jest darmowa dla osób korzystających z programu 2020 Fusion – można je tworzyć bez 
limitów.

Skanuj i przekonaj się sam lub zobacz bogatą bibliotekę przykładów na stronie   
www.2020spaces.com/2020fusionpano

SKANUJ I SPRAWDŹ WIDOK 360°!

Z A  ZG O D Ą  F I R M Y  H O W D E N S  J O I N E R Y  



Inne ważne funkcje
Szeroki wybór modeli 3D
Bezpośredni odnośnik do witryny Trimble 3D 
Warehouse™ zapewnia dostęp do pokaźnej bazy 
darmowych modeli SketchUp™, dzięki którym można 
dodatkowo uatrakcyjnić swoje projekty. Program 2020 
Fusion pozwala także na import modeli 3D w kilku innych 
powszechnie stosowanych formatach.

Dokładne wymiarowanie i dodawanie notatek
Program umożliwia tworzenie dokładnie wymierzonych i 
opisanych planów oraz podglądów zgodnie z uznanymi w 
branży normami. W celu pełnej indywidualizacji projektu 
można także dodawać własne symbole odnoszące się do 
montażu lub umieszczać własne wymiary i notatki.

Natychmiastowe projektowanie
Zautomatyzowane narzędzia do projektowania kuchni 
błyskawicznie kategoryzują klientów, przedstawiając 
projektantowi orientacyjną cenę opartą na układzie 
pomieszczenia oraz wybranych stylach i opcjach. 
Program 2020 Fusion w prosty i szybki sposób doda do 
projektu elementy liniowe, jednocześnie obliczając ich 
optymalną wymaganą ilość.

Fusion

Naturalne tła
Personalizację prezentacji umożliwia opcja importu 
zdjęć widoków, jakie klienci na co dzień oglądają z okien 
swoich domów.

Naturalne efekty świetlne
Naturalne efekty świetlne dostępne w programie 
pozwalają rozświetlić wnętrza promieniami słońca, 
wydobywając pełnię możliwości z wybranych przez 
projektanta tekstur i kolorów.

Imponujące filmy
Opcja tworzenia filmów w 2020 Fusion z pewnością zrobi 
wrażenie na klientach, umożliwiając im wirtualny spacer 
przez wymarzone wnętrza.

Przydatne narzędzia do zarządzania projektami
Dzięki w pełni zintegrowanym narzędziom do 
zarządzania bazą klientów można sprawować kontrolę 
nad każdym projektem od momentu jego rozpoczęcia 
aż do zakończenia poprzez śledzenie zamówień, zadań, 
terminów dostaw i płatności.

Relacje z producentami
Nasza firma pozostaje w stałym kontakcie z producentami, nieustannie poszukując nowych możliwości trwałej 
współpracy, abyśmy mogli udostępniać klientom najszerszą gamę aktualnych produktów w tym samym czasie,       
gdy ukazują się kolejne katalogi.



Filozofia produktu 2020 Fusion
Chcąc zaoferować projektantom najbardziej zaawansowane oprogramowanie na 
rynku, zespół tworzący 2020 Fusion poświęcił szczególną uwagę trendom branżowym 
i informacji zwrotnej od klientów. W rezultacie otrzymaliśmy inteligentny interfejs, który 
odróżnia nasze oprogramowanie od reszty dostępnych na rynku rozwiązań. 2020 
Fusion stanowi tym samym szczytowe osiągnięcie w dziedzinie oprogramowania 
projektowego, zachowując płynność pracy mimo znacznej liczby funkcji.

Aktywna obecność w branży
Jako organizacja firma 2020 pozostaje mocno zaangażowana w działalność branży 
wyposażenia wnętrz, będąc aktywnym członkiem kilku istotnych stowarzyszeń, w tym 
Kitchen Bathroom Specialist Association (KBSA), Bathroom Manufacturers Association 
(BMA) czy National Training Group (NTG).

Certyfikacja i testowanie produktów
Jako zarejestrowany członek sieci Microsoft Partner Network firma 2020 nieustannie 
stara się opracowywać innowacyjne rozwiązania oraz usługi na bazie technologii 
Microsoft. Dlatego produkty firmy są rutynowo poddawane odpowiednim procesom 
testowania i certyfikacji. W wyniku przejścia ostatniego z nich program 2020 Fusion 
otrzymał logo „Compatible with Windows®8” (zgodności z Windows®8).

Wysokiej klasy szkolenia i wsparcie techniczne
Wraz z oprogramowaniem 2020 Fusion użytkownicy otrzymują nie tylko przyjazne 
środowisko pracy, ale również wzorowe wsparcie techniczne oraz elastyczne pakiety 
szkoleniowe. Klienci mogą zatem spokojnie pracować, wiedząc, że nasz doświadczony 
zespół oferuje pomoc za pośrednictwem infolinii od poniedziałku do piątku w godzinach 
9:00–17:00. Istnieje także możliwość skorzystania z usług wsparcia online, w tym 
zdalnej pomocy komputerowej. Dostępne są też różnorodne opcje szkoleniowe, w tym 
seminaria, kursy online oraz zajęcia indywidualne.

W Y KO N A N O  W  P R O G R A M I E  2 0 2 0  F U S I O N  P R Z E Z  D I A N E  B E R RY  K I TC H E N S 



Zalecenia systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne:

Systemy operacyjne na PC (32-bitowe i 64-bitowe)

• Windows 8/8.1 (bez Windows 8/8.1 RT) 

• Windows 7 (poza Windows 7 Starter) 

• Windows Vista (poza Windows Vista Starter)

• Windows Server 2012 (w tym R1 i R2, poza Foundation Edition)

• Windows Server 2008 (w tym R1 i R2, poza Foundation Edition)

Systemy operacyjne Mac

• Komputery Macintosh oparte na technologii Intel z systemem 
operacyjnym Mac OS X 10.8.3 (Mountain Lion) lub nowszym, 
korzystające z Bootcamp 5 lub Windows 7 (bez Windows 7 Starter)
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O firmie
Firma 2020 pomaga zawodowym projektantom, sprzedawcom i producentom 
wyposażenia wnętrz i mebli wyrażać idee, opracowywać innowacje i usprawniać 
procesy. Dysponując kompleksowymi rozwiązaniami oraz największym na 
świecie zbiorem katalogów produktów, firma 2020 dostarcza odbiorcom 
oprogramowanie oraz treści, które pozwalają im zwiększyć wydajność, lepiej 
zintegrować procesy oraz poprawić produktywność.

Zalecenia sprzętowe:

Procesor: 2,0 GHz Quad Core CPU

Pamięć: 4 GB RAM (system 32-bitowy) lub 8 GB RAM (system 
64-bitowy)

Dysk twardy: 500 GB HDD (7200 obr./min dla komputerów 
stacjonarnych, 5400 obr./min dla przenośnych) lub 128 GB SDD

Karta sieciowa: 100 lub 1000 Mbps LAN na płycie

Połączenie internetowe: 2 MB, szerokopasmowe

Karta graficzna: dedykowana karta graficzna 2GB

Monitor: rozdzielczość 1280x1024

Napęd optyczny: DVD ROM

Urządzenie zabezpieczające: wolny port USB na licencję 2020 
Fusion (klucz)

Dla sprzedawców
Sprzedawcom wyposażenia 
wnętrz pomagamy oddziaływać na 
wyobraźnię klientów, aby ułatwić 
podejmowanie decyzji.

Dla profesjonalistów
Nasze produkty umożliwiają 
projektantom tworzenie kuchni, 
łazienek, garderób i biur, które w 
rzeczywistości będą wyglądały 
równie dobrze jak na ekranie.

Dla producentów
Producentom mebli i 
wyposażenia wnętrz oferujemy 
kompletne i dostosowane do 
ich potrzeb rozwiązania w 
zakresie zarządzania pracami 
produkcyjnymi.

Ameryka Płn. i Płd.
Laval, QC, Kanada
Cary, NC, USA
Foxboro, MA, USA
Grand Rapids, MI, USA
São Paulo, Brazylia

400, boul.  Armand-Frappier 
Suite 2020 
Laval, Québec  Kanada   
H7V 4B4

Oddziały na świecieSiedziba główna firmy
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Wiener Neustadt, Austria
Mouans-Sartoux, Francja
Osnabrück, Niemcy
Ashford, Wielka Brytania
Bolton, Wielka Brytania
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Guangzho, Chiny
Szanghaj, Chiny
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