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progeCAD Professional to rozbudowany pakiet typu CAD. Aplikacja
pozwala na tworzenie zaawansowanych projektów inżynierskich
przy pomocy wygodnego, w pełni konfigurowalnego interfejsu
użytkownika. Program jest jedną z najlepszych alternatyw dla
AutoCAD - zapewnia wysoką kompatybilność z oprogramowaniem
zobacz zrzuty ekranu

branżowym oraz obsługuje format DWG (także w wersji 2012).

Główne cechy progeCAD Professional:
- podstawowe narzędzia edycyjne (cofanie i powtarzanie operacji, wycinanie, kilka trybów
kopiowania i wklejania, połączenia OLE, wyszukiwanie i zamiana),
- transformowanie plików PDF do formatu DXF,
- zaawansowane możliwości związane z drukowaniem dokumentów (menedżer stylu wydruku,
podgląd, przetwarzanie wielokrotne),
- eksport do plików PDF, ACIS, 3DS, POV, LWO, WMF, BMP i innych,
- rewizja dokumentów,
- menedżer bloków iCADLib,
- wektoryzacja WinTopo,
- import obrazów z Google Earth,
- duża ilość narzędzi kreślarskich 2D i 3D (linia, linia podwójna, ślad, półprosta, linia
konstrukcyjna, polilinia, wielobok, prostokąt, łuk, okrąg, pierścień, płyta, splajn, elipsa, blok,
punkt, kreskowanie, gradient, obwiednia, krycie, chmura wersji, obszar, tekst, klin, piramida,
prostopadłościan, przekrój i inne)
- funkcjonalny menedżer obrazków (zarządzanie biblioteką, przycinanie, kalibracja
jasności/kontrastu, obracanie, wyświetlanie ramek i inne),
- transformacje różnego typu (kopiowanie właściwości, odbicie lustrzane, odsuwanie, zmiana
szyku, obracanie, skalowanie, rozciąganie, edytowanie długości, przycinanie, wydłużanie,
przerywanie, łączenie, fazowanie, zaokrąglanie, spłaszczanie, rozbijanie, grupowanie,
przecięcie/różnica/suma, zmiana parametrów ścian),
- menedżer XRef,
- sprawdzanie pisowni,
- dodawanie notatek dźwiękowych,
- definiowanie zapytań,
- pobieranie właściwości obiektów i atrybutów,
- uruchamianie i nagrywanie skryptów,
- ładowanie aplikacji LISP i SDS,
- eksplorator LUW,
- zaawansowane możliwości zarządzania widokiem (regenerowanie, powiększanie, pan, orbita
3D, podgląd lotniczy, zmiana parametrów rzutni, nazwane widoki, podgląd dynamiczny,
cieniowanie),
- renderowanie grafiki w kilku trybach,
- spora kolekcja narzędzi do wymiarowania (szybkie, liniowe, według współrzędnych,
obrócone, promień, średnica, kąt, tolerancja, znacznik środka i inne),
- proste definiowanie odnośników zewnętrznych i wewnętrznych,
- import plików RedLine,
- zaawansowany eksplorator, pozwalający na zmianę właściwości warstw, linii, tekstu, układów
współrzędnych, bloków i stylów wymiarowania,
- naprawianie uszkodzonych dokumentów,
- narzędzie do wysyłania dokumentów (eTransmit),
- zgodność obiektów ze standardem ACIS,
- dostęp do TraceParts, zawierającego ponad 100 milionów gotowych do wykorzystania
bloków,
- integracja z systemem operacyjnym i oprogramowaniem,
- współpraca z tabletami,
- tworzenie zrzutów ekranu,
- moduł EasyArch, pozwalający na szybkie projektowanie najbardziej typowych elementów
architektonicznych (ściany, drzwi, schody, dachy),
- edytor pasków narzędziowych i menu,
- zarządzanie profilami,
- wygodny inspektor właściwości.
Jedną z największych zalet programu jest znakomita dokumentacja, która zaspokoi potrzeby
początkujących użytkowników jaki i profesjonalistów w dziedzinie projektowania CAD. Do
dyspozycji mamy: plik pomocy, podręcznik, spisy programów zamiennych i poleceń, porady
dnia, FAQ, instrukcje dla deweloperów. Część materiałów jest dostępna w polskiej wersji
językowej.
Ograniczenia!
Program jest dostępny w wersji próbnej typu trial, działającej przez 30 dni od daty instalacji.
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System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8
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