
 

 

‚furnray‘ – de renderservice in furnplan 
 
Achtergrond: 
Omdat furncloud is geactiveerd, is de furnray functionaliteit onder de volgende knop toegankelijk gemaakt (afb. 1). 
Deze knop heeft twee functies (afb. 2). 

 
Afb. 1                                                                                                                        Afb. 2 

 
 
Doel: 
Met furnray kunt u een mooier, bijna fotorealistischer beeld 
creëren van uw planning. De planning wordt hiervoor   
geüpload via onze furncloud naar de renderserver. Zodra onze 
server het beeld heeft gerenderd, wordt deze verzonden naar 
het opgegeven emailadres. 
 
 
Fragment uit onze folder: 

 
 

 
 
 
 



 

 

furnray toepassen: 
 Afb. 3 

1. Na een linkermuisklik op de knop furnray (afb.1) 
wordt het volgende dialoogvenster geopend (afb. 3) 
 

2. Onder e-mail 1 en eventueel e-mail 2 kan het e-mail 
adres worden ingevuld waarnaar gerenderde 
planning kan worden verzonden. U kunt de knop 
'Opslaan' gebruiken om aan te geven dat het e-mail 
adres permanent mag worden opgeslagen. 
 

3. U kunt de grootte van de afbeelding wijzigen. Wij 
adviseren u hier de standaard instellingen te kiezen, 
waarmee de grootte van de geseleceerde planning 
wordt overgenomen. 
 

4. U kunt de basisverlichting gebruiken om het beeld 
als geheel lichter of donkerder te maken.  
Let op: Sommige van de bijhorende lampen en 
ramen voegen ook licht toe aan de planning.  
Onze aanbeveling: Begin met de instelling Medium'. 

 
5. De achtergrond in furnplan is standaard wit. Dit kan 

worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar 'licht bewolkt'. 
 

6. Als u het vakje "Zon" afvinkt (afb. 4), kunt u de 
lichtinval van de rendering aanpassen. 
U kunt de invalshoek gebruiken om te bepalen 
vanuit welke hoogte de zon schijnt.  
Via de positiehoek kan worden ingesteld vanuit 
welke hoek de zon de planning verlicht. 

 
7. Als u op Uploaden klikt, wordt de planning naar de 

renderserver geüpload en ontvangt u na korte tijd de 
gerenderde afbeelding per email.  
Nadat de planning is geüpload, wordt tevens het 
bestelnummer als bevestiging in het venster 
weergegeven (afb. 5).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Afb. 4 

 

Afb. 5 

 


