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3Dconnexion dziś
1) Światowy lider w technologii nawigacji 3D od ponad 15 lat, 
1 000 000 sprzedanych urządzeń 

Myszki 3D firmy 3Dconnexion są standardowym komponentem stacji 
roboczych w wielu światowych korporacjach.

2) Dostawca profesjonalnej, całkowitej swobody w świecie 3D 
dla programów MCAD, AEC, DCC i GIS. 

Zaawansowana nawigacja i szybki dostęp do funkcji apliakcji.

- Obszerny R&D zapewniający silną i jednolitą integrację z 
głównymi aplikacjami 3D. 

3) Współpraca z ponad 400 resellerami na całym świecie oraz 
głównymi dostawcami sprzętu komputerowego, m. in. Dell, 
Fujitsu Technology Solutions, HP i Lenovo.



• Kontrolera 3D używamy w aplikacjach wykorzystujących 3D

• Urządzenie współpracujące ze standardową myszką (nie zastępuje jej)
– 3D myszka = ręka niedominująca
– Tradycyjna myszka= ręka dominująca

• Gałka 3D kontrolera zapewnia intuicyjną i łatwą nawigację pozwalając 
na obracanie, przybliżanie i przesuwanie jednym płynnym ruchem ręką 

Czym jest kontroler 3D?

niedominującą

• Ręka dominująca jest „wolna” i po prostu tworzy

• Rezultaty
– Redukcja ruchów tradycyjnej myszki (ok. 50%) 
– Praca szybsza i bardzoej płynna (do 30%)
– Praca bardziej intuicyjna



Wejdź w nowy wymiar nawigacji 3DTo jak sięganie w głąb ekranu i 
trzymanie modelu w dłoni
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Drążek kontrolera
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Praca obu rąk w aplikacji 3D?

Przesuwanie, Obracanie, Zoom

Wybór, Edycja, Rysowanie

Komendy z menu aplikacji

50% mniej ruchów myszą*21% wyższa produktywnośc *

* Raport: Zwrot inwestycji w zakup myszek 3D dla inynierów aplikacji CAD, TAG, maj 2008



Raport przygotowany na bazie informacji uzyskanych od 
profesjonalistów używających myszek 3D - najważniejsze fakty

Przyrost 
produktywności

Poprawa jakości 
projektów

Wzrost produktywności zaobserwowany już podczas pierwszego tyodnia pracy

Uśredniony wzrost produktywności

86%

21%

Lepsza kontrola błędów 84%

Komfort

Łatwa obsługa

Poprawa jakości projektowania 85%

Przyzwyczajenie do pracy z 3D myszką w ciągu pierwszych dwóch dni

Pełne wykorzystanie funkcjonalności 3D myszki w pierwszym tygodniu pracy

80%

66%

Zauważalna poprawa komfortu pracy (mniejsze zmęczenie ręki obsługującej tradycyjną mysz) 72%

Źródło: Raport „ Zwrot inwestycji w zakup myszek 3D” 2008.



Linia produktów



Który produkt zaoferować
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Najczęściej spotykane pytania

• Czym jest 3D myszka od 3Dconnexion
– Patrz slajd nr. 1

• Praca obiema rękoma? Nie jestem oburęczny!
– Spróbuj! Po krótkiej chwili to bardzo intuicyjne!

• Jak to działa?

FAQ

• Jak to działa?
– 6 stopni swobody
– Ruch gałki oddaje ruch modelu na ekranie
– Tak jakbyś trzymał obiekt w ręku

• Czy potrzebuję myszki 3D do mojej aplikacji?
– Tak, to naprawde ułatwia codzienną pracę. 
– Wszystko na codzień robimy obiema rękami. 



Najczęściej spotykane pytania

• Jle czasu potrzeba na naukę?
– 20-30 minut. 

• Jest 4 produkty w ofercie, jakie są między nimi różnice i który jest 
najlepszy dla mnie?
– W jakim stopniu, jak intensywnie pracujesz w 3D.
– Funkcje, których potrzebujesz
– Budżet (ograniczenia finansowe)

• Czy moja aplikacja jest wspierana przez 3Dconnexion?
– 120+ aplikacji – pełna lista => http://www.3dconnexion.com/solutions/cad/all_sup_app.php

• Jak przekonać szefa aby mi to kupił?
– Koszt licencji + szkolenia + stacja graficzna = Spora inwestycja (dziesiątki tysięcy 

PLN!)
– Kilkset złotych, aby przyspieszyć i ułatwić pracę (do 30%) – nie mam więcej 

pytań!


