
Како да ја користите онлајн 
услугата за кројна листа 
на Про-Дизајн?

Најава/ Регистрација
Најавете се на Вашиот профил. Доколку немате профил 
на www.pro-dizajn.mk, Ве замолуваме да се регистрирате.
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Креирај нарачка
По најавата, горе на десниот дел од екранот стиснете го копчето 
“КРЕИРАЈ НОВА НАРАЧКА” за да започнете со креирање на истата.

Именувајте го Вашиот налог и притиснете на “КРЕИРАЈ НОВ НАЛОГ”

Следно, притиснете го копчето “ДОДАДИ КРОЈНА ЛИСТА ВО НАЛОГОТ”.
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Ажурирање на налог
На веќе креираниот налог, доколку е потребно,  можете да 
прикачите документи/слики. 
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Креирање кројна листа4

Изберете материјал за Вашата кројна 
листа. 

Изберете декор и производ. По изборот 
на декор, продолжете со наведување на 
дебелината, структурата и мерната 
единица.

Притиснете го копчето “ПРОДОЛЖИ” и 
продолжете со ажурирањето на 
налогот.
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Кројна листа5
Во овој чекор ги додавате димензиите и количината на секое парче поединечно, 
како и изборот на АБС трака и назначувате која страна се кантира.

Внесете ги димензиите, односно висината, ширината и количината на парчето.

Ротација на парчето.     
Ако Вашиот материјал е Уни декор или Метал и Камен, тогаш овој сегмент се 
селектира. Доколку материјалот е Дрвен Декор ротацијата не е препорачлива, 
бидејќи првата димензија што ја внесувате - висината - е по шарата на дрвото 
односно структурата.

Изберете дебелина и соодветен декор на АБС трака за Вашиот материјал.
На делот “Опис” може да наведете CNC или да го означите парчето.

Во овој сегмент, ако имате потреба, додавате file и продолжувате на копчето 
“ДОДАДИ”. Со овој чекор завршувате на додавање парче.

Од следната слика може да видите како изгледа една додадена димензија.

Постапката се повторува додека не ги додадете сите димензии од избраниот декор.

*Доколку сакате да промените некои вредности од постоечките димензии, 
притиснете го      копчето и додадете ги  точните податоци за тој декор, или со еден клик на  
избришете ја таа редица со димензии и почнете повторно со додавање на димензии.
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Завршување на налог
По последната проверка на додадените димензии, ако имате нешто да 
назначите, оставете коментар/забелешка. Притиснете на “ВНЕСИ КОМЕНТАР”.

Потоа притиснете на “ЗАЧУВАЈ ПРОМЕНИ (ЗАТВОРИ КРОЈНА ЛИСТА)”.

Ако сакате да направите нарачка за уште еден декор, продолжувате со
“ДОДАДИ КРОЈНА ЛИСТА ВО НАЛОГОТ” и ги повторувате чекор        и 

Со завршување на овие чекори воедно завршувате со овој налог и  притиснете го 
копчето “ИСПРАТИ НАЛОГ ДО ПРО-ДИЗАЈН”.

Вашиот налог ќе биде разгледан од нашиот 
тим. По проверката на истиот ќе бидете 
контактирани.
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