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Trend Ultra-HD – SEMA nastavuje nová měřítka díky 4K Technice 

V rámci zvyšování SEMA výkonu byla perfekcionalizována optika celého softwaru SEMA pro 
možnost použití na 4K Ultra-HD monitorech. Pro uživatele má tato novinka enormní přínos - 
obzvláště při projektování, přípravě práce a ergonomii na pracovišti. 

 

Bezpečnosti práce na staveništi je dnes již neodmyslitelnou součástí stavebního procesu. Jinak to ale 
vypadá v projekčních kancelářích malých a středních firem. Nejnovější generace softwaru od společnosti 
SEMA GmbH s označením V18-1 ale přináší díky ostrému zobrazení pomocí technologie 4K UHD snížení 
únavy očí a zvyšuje tak ergonomii i na těchto pracovištích. 

 

Technicky má tento obraz 4x vyšší rozlišení a je tedy 4x 
ostřejší než na dnes nejvíce rozšířených Full HD monitorech. 
Výhody nové technologie jsou zřejmé: vše je mnohem 
jemnější a filigránské. Linie, šrafování, okraje 3D objektů, 
textury, ... jsou v nové verzi softwaru SEMA V 18-1 v 
nejvyšší kvalitě a extrémně ostré. Panely nástrojů a ikony po 
obvodu kreslícího prostoru programu SEMA jsou volně ve-
likostně přizpůsobitelné podle individuálních požadavků, 
takže si každý uživatel najde a nastaví pro sebe tu nejopti-
málnější variantu. 

Navíc použitelný pracovní prostor na Ultra HD monitoru je 
také 4x větší než u Full HD. Zvláště při práci na rozsáhlých a 
velkých projektech to má obzvláště pozitivní efekt, protože 
mnoho těsně vedle sebe ležících linií už nepůsobí tak roz-
mazaným dojmem a linie pod malým úhlem již nejsou zobrazovány původním odstupňovaným způsobem. 
Hodnoty a texty jsou také mnohem lépe čitelné. Zoomování – tedy neustálé přiblížování a oddalování 
výkresů už není tak často potřebné. Shrnutí: přínáší to mnohem efektivnější práci se současným snížením 
únavy očí. 

Touto novinkou SEMA opět podtrhuje svou inovační sílu tím, že se snaží vždy využívat ty nejaktuálnější a 
nejmoderní trendy. 

 

Další informace získáte také na www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika. 
SEMACZ s.r.o. 
Větrovy 104 
CZ - 390 02 Tábor 
Tel.: +420 381 210 179 
Fax: +421 381 210 179 
e-Mail: semacz@centrum.cz 
Web: www.sema-soft.cz 

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevostaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8900 zákazníků v 54 zemích světa již více než 33 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz 
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