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CorelCAD™2021 PL (Win/MAC) licencja komercyjna, wieczysta,
ELEKTRONICZNA
Cena brutto

3 419,40 zł

Cena netto

2 780,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCCCAD2021MLPCM1/ESDCCAD2021ML

Kod producenta

LCCCAD2021MLPCM1/ESDCCAD2021ML

Producent

Corel

Opis produktu
Nowość! CorelCAD™ 2021 (Windows/Mac)

Oprogramowanie CAD do rysowania 2D oraz projektowania i druku 3D

Profesjonalne narzędzia do szkicowania 2D i projektowania 3D
Zgodność z branżowymi standardami formatów plików: DWG, STL, PDF i CDR*
Efektywna współpraca i udostępnianie materiałów podczas projektowania
Dodatkowe opcje automatyzacji i dostosowywania
CorelCAD™ 2021, niedrogie, intuicyjne oprogramowanie do profesjonalnego rysowania 2D i projektowania 3D, w systemach Windows i macOS.

Osiągaj najlepsze rezultaty dzięki CorelCAD™ 2021, przystępnemu cenowo zestawowi zaawansowanych narzędzi do
szkicowania 2D i projektowania 3D, opracowanych z myślą o oczekujących precyzji profesjonalistach z dziedziny architektury,
inżynierii, budownictwa oraz produkcji. Urzeczywistnij wizualizacje w systemie Windows lub macOS dzięki natywnej obsłudze
formatu plików DWG, umożliwiającej wydajną współpracę, oraz obsłudze formatu STL, zapewniającej produktywne
publikowanie elementów 3D.

Najważniejsze powody uaktualnienia do CorelCAD™ 2021

1.

Sprawnie porównuj i współpracuj
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Dzięki palecie porównywania rysunków możesz teraz z łatwością porównać dwa pliki CAD. Zmiany
można wyróżnić wieloma kolorami, aby je z łatwością śledzić. Projektanci mogą szybko zapoznać się
ze zmianami, które zostały wprowadzone do pliku, pokazać interesariuszom wiele wariantów tego
samego projektu i jasno określić punkty „przed i po” w toku pracy dla klientów.

2.

Zaoszczędź czas dzięki udoskonaleniom polecenia Wzór

Z łatwością duplikuj obiekty i wzory wzdłuż ścieżki w tej samej perspektywie dzięki usprawnieniu
powiązań w poleceniu Wzór. To usprawnienie pozwala powielać obiekty wzdłuż liniowego lub
okrężnego rozmieszczenia na ścieżce, aby szybko tworzyć większe, bardziej skomplikowane grafiki.
Zamiast wielu kliknięć i poświęcania czasu na pozycjonowanie obiektów wystarczy jedno kliknięcie i
przesunięcie wskaźnika myszy. Teraz możesz również edytować wzór już po jego utworzeniu.

3.

Zwiększone możliwości wykorzystania plików DWG dzięki blokom dynamicznym

Pracuj bezproblemowo z plikami DWG dzięki zaawansowanej obsłudze plików pozwalającej na pracę
z definicjami bloków dynamicznych utworzonych w programie AutoCAD. Ta funkcja umożliwia edycję
parametrów i atrybutów definicji bloków dynamicznych w przypadku otwierania pliku DWG w
programie CorelCAD 2021. Zapisuj zmiany definicji bloków dynamicznych, przekształcając je w bloki
niestandardowe, aby uzyskać jeszcze większą kontrolę i możliwości edycji plików.

4.

Optymalizacja wydajności z użyciem przeprojektowanego okna dialogowego
drukowania*

Przebudowane okno dialogowe drukowania zapewnia dodatkowe opcje wyświetlania, dając większą
kontrolę i pewność w pracy. Dzięki zlokalizowaniu wielu opcji drukowania w jednym miejscu proces
drukowania jest prostszy. Ta zmiana sprawia, że przejście z programu AutoCAD do CorelCAD jest
płynniejsze, a proces drukowania szybszy.

5. Ulepszona kontrola obiektów rastrowych i wektorowych*
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Korzystaj z większych możliwości kontroli przy eksportowaniu projektów wektorowych i map
bitowych do formatu PDF. Teraz możesz skonfigurować jakość obrazków rastrowych i wektorowych
przy eksportowaniu pracy do formatu PDF. Z łatwością dostosowuj rozmiar plików i jakość obrazków
do potrzeb.

DODATKOWO! Optymalizacja wydajności i narzędzi

Wśród innych wyjątkowych usprawnień programu CorelCAD 2021 znajdują się:
Usprawnienia wydajności poleceń Odsuń, Wydłuż i Powiększ/Pomniejsz
Krótszy czas uruchamiania
Usprawnienia splajnów
...i dużo więcej!

* Opcje PDF (dla grafiki rastrowej i wektorowej) oraz przeprojektowane okno dialogowe drukowania
są dostępne tylko w programie CorelCAD dla systemu Windows.

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe:
Dla systemu Windows
•

Microsoft Windows 10* or 8.1, in 32-bit or 64-bit, all with latest Updates

•

Intel Core 2 Duo, or AMD Athlon x2 Dual-Core processor

•

4 GB RAM (8 GB or more recommended)

•

1.5 GB available hard disk space

•

3D Graphics accelerator card with OpenGL version 1.4 (OpenGL version 3.2 or better recommended)

•

1280 x 768 screen resolution (1920 x 1080 (Full HD) recommended)

•

Mouse or tablet

•

DVD drive optional (for box installation)

•

Internet connection for product activation and access to the plug-in store

*CorelCAD 2021 supports Windows 10, version 2004, 20H2 and later versions which may be released during the lifecycle of
CorelCAD 2021.
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Dla systemu macOS

•

macOS Big Sur 11.0, macOS Catalina 10.15, or macOS Mojave 10.14

•

Multicore Intel or Apple M1 processor

•

4 GB of RAM (8 GB or more recommended)

•

1.5 GB available hard disk space

•

3D Graphics accelerator card with OpenGL version 1.4 (OpenGL version 3.2 or better recommended)

•

1280 x 768 display (1920 x 1080 (Full HD) recommended)

•

Mouse or tablet

•

DVD drive optional (for box installation)

•

Internet connection for product activation and access to the plug-in store

Warunki licencjonowania
CorelCAD™ 2021
Kod producenta: LCCCAD2021MLPCM1/ESDCCAD2021ML
Platforma: dla systemu Windows/MacOs
Sposób dystrybucji: licencja elektroniczna
Rodzaj licencji: wieczysta, bezterminowa - komercyjna, firmowa
Liczba użytkowników: 1
Subskrypcja i program serwisowania CorelSure: - opcja dodatkowa
Dostępne wersje językowe: polski ( EN/BR/CZ/DE/ES/FR/IT/PL)
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