
progeCAD 2019, der drives af den nyeste IntelliCAD-motor, er 2D/3D DWG/DXF-indbygget CAD-software, 
som bl.a. omfatter raster og georeferenced billedstyring, 3D fotorealistisk gengivelse med lys og 
materialestøtte, vektoriseringsværktøjet, oprettelse og redigering af ACIS solids, tusindvis af 2D og 3D blokke, 
PDF og DWF printere, PDF til DWG konverter, 3D PDF, 3D EasyArch plugin og meget mere.

Nogle nye funktioner - progeCAD 2019

progeCAD 
2019 

The best DWG CAD, 

www.progecad.dk - info@progecad.dk  

the proven AutoCAD® replacement!

AUTOSEZ TOOL 
Den automatiske oprettelse af 
overfladeprofiler for at vise 
overfladehøjder langs en vandret 
justering for at repræsentere f.eks. 
vejkanter, grøfter (svarende til 
AutoCAD® Civil 3D-funktionen).

SLOPE TOOL 
Hældning (slope) er et værktøj til en let 
skabelse af terrænhældningslinjer (flåter) 
mellem to kanter eller omdannelse af 
polyliner til hældningspolyliner 
(Topografiske sektioner - AutoCAD® 
Civil 3D-funktion).

NUMBERED MARKERS
Den automatiske oprettelse af 
bobler med sekvensnumre 
eller bogstaver.

IFC UNDERLAY 
IFC-filer med bygge- og 
bygningsdata kan vedhæftes som 
underlag. De kan snappes eller 
eksploderes til redigerbare CAD-
data. Kommandoen IFCPANE 
åbner panelet Objekter-kategorier, 
der gør det muligt at kontrollere 
synligheden.

AIDIMFLIPARROW COMMAND 
Flipen af retningen af en dimensions 
pilespids til den modsatte side af 
forlængelseslinjen eller objektet, som 
pilen rører ved.

STEP IMPORT/EXPORT 

Support til udbredt STEP filer til 
udveksling af 3D solid model 
CAD data. progeCAD 2019 tilføjer 
også import/eksport support 
til .IGES for at udveksle 3D 
overflade modeller, Maya .RGT, 
Wavefront .OBJ samt import af 
3D Studio .3DS og LightWave. 
LWO

OTHER ENHANCEMENTS... 
Nye Express-værktøjer: GETSEL, 
BSCALE, GATTE, QLATTACH, 
DIMDISASSOCIATE, PREFIXSUFFIX; 
forbedret ydeevne for opstartstid, enheder 
snaps på underlag, tegninger med 
XREF'er, genanvendelse ved oprettelse og 
opdatering af filer med flere enheder, 
udskrivning af store tegninger i 
modelrummet med vinduesvalg i 
udskriftsområdet; forskellige GUI 
optimeringer inkl. støtte til 4K skærme

BORDERLESS PRINT 
Tilpasning af plot-margen gør det 
muligt at redigere standardpapir-
marginer for plottere og printere.

TOTAL LENGTH MEASURE 
Den samlede længde af udvalgte 
polyliner og linjer eller det samlede 
areal af udvalgte skraverede 
områder beregnes og vises i 
paletten Egenskaber.
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3D EasyArch Plugin 
Plugin til parametrisk arkitekto-
nisk design for at øge produkti-
viteten, der skaber flere planer og 
bygninger. Plugin fungerer i 2D og 3D, 
genererer parame-triske vægge, døre, 
vinduer, trapper med få klik og giver 
også et bibliotek med dynamiske 
blokke til internt design.

Blocks Library Manager 
progeCAD har integreret modulet 
Blok-management med mere end 
20.000 2D/3D, som er klar til brug med 
blokke til arkitektur (indvendig/ 
udvendig), ANSI-ISO og DIN-ISO 
mekanik, stålprofiler, IEC og ANSI 
elektriske symboler, 3D møbler (bade-
værelse, køkken, soveværelse, stue, 
kontorer), hydrauliske og pneumatiske 
symboler. ICADLib-modulet tillader 
også at håndtere brugerbiblioteker i 
DWG- og SAT-blokke.

PDF to DWG Converter 
Modulet gør det muligt at konvertere 
PDF-filer til redigerbare DWG CAD-
tegninger med lagsupport.
Linjer, former, tekster kan redigeres 
med progeCAD som CAD originale 
objekter. Takket være dette værktøj er 
der ikke brug for originale tegninger til 
import af detaljer fra PDF-kataloger og 
manualer, eksisterende projekter og 
tegninger til progeCAD.

DWG - DXF File Sharing 
Datadeling i DWG/DXF fil-formater med 
kolleger og klienter, der bruger 
AutoCAD® eller andre DWG-kompatible 
CAD-programmer. Det DWG-native 
format sikrer høj kompatibilitet med 
AutoCAD® DWG-filmen op til ver. 
2018.

Vectorizer 
Raster til Vector add-on kan bruges til 
hurtigt at konvertere billeder 
og scannede tegninger til vektor-
repræsentation. Modulet uploader de 
fleste almindelige billedformater, 
udfører linjedynning, registrerer kanter, 
skaber sort-hvide vektorer ud 
af behandlede linjer og output 
resultatet i DXF CAD-filformatet.
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ARTISAN Render Engine 
Dette er en hurtig måde at skabe realistiske 
billeder af dine modeller ved hjælp af scener, 
forudindstillede materialer, lyskonfigurationer 
og muligheden for at tilføje brugerlys og 
materialer.

3D PDF Export 
3D PDF konverteringsmodulet til 
at eksportere DWG/DXF tegninger til 
3D PDF-filer. Oprettelse af Adobe 
PDF standardfiler med indlejret 
dynamisk 3D-indhold. Smart i sam-
arbejde med design fagfolk og med 
brugere, der ikke beskæftiger sig med 
CAD software. For at åbne 3D PDF-
filer behøver du bare den gratis 
Adobe® Reader® / Acrobat Reader 
DC-software.


