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Vi er glade for at annoncere den nye opdatering 17.0.10 overgang til progeCAD 2017 Professional. 
progeCAD 2017 er et generelt formål 2D/3D DWG/DXF-native CAD, den gennemprøvede billig erstatning 
for AutoCAD og AutoCAD LT®. progeCAD 2017 Professional læser og skriver AutoCAD® DWG tegning filer v. 
2.5 - 2017. progeCAD softwarepakke er en fin løsning til generel teknisk udarbejdelse og tilbyder standard 
CAD funktioner samt en række praktiske værktøjer, der letter de daglige design rutiner. 
Den nye progeCAD 2017 Professional 17.0.10 release er til rådighed nu. 
 

Nedenfor er listen over vigtige rettelser af Version 17.0.10: 
• Ændret rækkefølge af initialisering af grafik enhed til at løse problemet med NVIDIA QUADRO 

Grafikkort 
• Fixet POLAR / eTrack uden første punkt og eTrack fra et andet punkt 
• Fixet nogle mindre problemer med EasyArch 
• Fixet strækning af luge med bue kant 
• Tilføjet buet dør højre hænglet 
• Fixet visning af markøren efter musehjulet zoom under lag combo redigering 
• Fixet nedbrud ved hjælp af "Konverter til bue" fra Hatch grip menu 
• Fixet nedbrud ved "reassocieret grænse" grip menu 
• Fixet nedbrud fra crashreports 
• Forbedret reaktionsevne kommandoer med dynamisk input ON 
• Fjernet opdatering af property palet under kommando på ViewChange begivenhed 
• Fixet slåfejl i enheden property 
• Fixet åbning af tegning med dårlig spline 
• Tilføjet PICKFIRST variabel til SYSVARMONITOR som standard 
• Forbedret hastighed for start kommandoer 
• Tilføjet SYSVARMONITOR kommando til at overvåge FILEDIA variable ændringer 
• Fixet frigivelse af IRx kommandoer efter brug for at fastsætte destructor opkald 
• Fixet icGetVarType og icFindSysVar IRx funktioner 
• Fixet hatch stræk og grip undtagelser 
• Fixet nedbrud tilføje en ny vertex at klække med grip menu 
• Fixet åben specifik tegning 
• Fixet hænge i udskrift med specifik tegning 
• Ændret baggrundsfarve for toolbar customize dialog 
• Fixet tekst linjevægt, der har en dårlig farve grænse 
• Fixet nedbrud ved redigering af hatch ved hjælp af grip 
• Fixet variabel LOCALROOTPREFIX og ROAMABLEROOTPREFIX 
• Forbedret POLAR med forskellig ESNAP aktive. Forbedret eTrack punkt aktivere og frigøre 
• Fixet CHAMFER med polylinjer. Nu skabes en unik polylinje, hvis en af udvalgte enheder er en 

polylinje. 
• Fixet ydelse af stræk kommando med luger 

 
Eksisterende brugere vil modtage opdateringen automatisk (hvis man er tilsluttet til internettet). 
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