
NY ADVANCED RENDER 
Den nye Render motor giver en 
hurtig måde at skabe realistiske 
billeder af dine modeller ved hjælp af 
scener, forudindstillede materialer, 
lyskonfigurationer og mulighed for at 
tilføje bruger-lys og materialer.

IN-PLACE TEXT EDITOR  
Den nye tekstredigeringsprogram 
giver mulighed for at redigere tekst  i 
en tegning med direkte display-
styring. Tekstegenskaber styres via 
tekstbogsværktøjet Ribbon/Toolbar.

OBJECTS FADE CONTROL  
Forbedret styring af elementer med 
automatiseret fade kontrol af objekter 
på låste lag og i eksterne referencer 
(xref), såvel som af ikke-redigerbare 
elementer i blokke.

Point Cloud 
Sammen med standardfilformaterne 
(PCG eller ISD) kan du nu importere 
nye Point Cloud-formater, f.eks. XYZ, 
PLY og LAS.

Superhatch COMMAND 
Opret hatch mønstre fra billeder, 
blokke, eksterne referencer (xrefs) og 
wipeouts

PDF PRINT MED LAG
Opret højkvalitets PDF-filer fra 
tegninger (med lag!). ProgeCAD 
Professional udskriver PDF-filer med 
samme Lagstruktur som på 
tegningen. Lagene kan indstilles som 
til eller fra i PDF-filen ved hjælp af 
Adobe Reader.

ProgeCAD 2018, der drives af den nyeste IntelliCAD-motor, er 2D/3D DWG/DXF-indbygget CAD-software, som 
tilbyder 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 af de nye progeCAD 2018 FUNKTIONER 

SHAPE IMPORT 
Import SHAPE (ESRI) filer med 
geometri og dets attributter i DWG 
tegninger. Specifikke kommandoer 
tillader geometri indsættelse, farver 
og lagstyring, dynamisk data kontrol.

OTHER NEW FEATURES...  
Isolere og skjule objekter, optimeret 
PDF-eksport, forbedret styring af 
underliggende objekter, nye 
ekspresværktøjer, 3D Solidt udvalg 
via kontekstmenu, VPmax-VPmin-
kommandoerne for bedre håndtering 
af ViewPorts i Layout.

PERSPECTIVE IMAGE 
CORRECTION 
Takket være det nye plugin er 
billeder og foto indsættelse nem 
og intuitiv, med evnen til at rette 
deres perspektiv gennem 
flerpunktssystemet.
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3D EasyArch Plugin 
Pluginet til parametrisk arkitektonisk 
design for at øge produktiviteten og skabe 
planer og bygninger. Pluginet virker i 2D 
og 3D, genererer parametriske vægge, 
døre, vinduer, trapper med få klik og giver 
også et bibliotek med dynamiske blokke til 
internt design.

Blocks Library Manager 
ProgeCAD er integrerer med modulet til 
blokhåndtering, som indeholder mere 
end 20.000 2D/3D blokke klar til brug 
for arkitektur (indvendig/udvendig), 
ANSI-ISO og DIN-ISO mekanik, 
stålprofiler, IEC og ANSI elektriske 
symboler, 3D-møbler (badeværelse , 
Køkken, soveværelse, stue, kontor), 
hydrauliske og pneumatiske symboler. 
ICADLib-modulet tillader også at 
håndtere brugerbiblioteker af DWG- og 
SAT-blokke.

PDF to DWG Converter 
Modulet gør det muligt at konvertere 
PDF-filer til redigerbare DWG CAD 
tegninger med lag support.
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 filformater med 
kolleger og klienter, der bruger AutoCAD® 
eller andre DWG-kompatible CAD-
programmer. DWG-native format sikrer 
høj kompatibilitet med AutoCAD® 
DWG-filer op til ver. 2018.

Vectorizer 
Raster til Vector add-on kan bruges til 
hurtigt at konvertere billeder eller 
udskrive og scanne tegninger til 
vektorrepræsentation.
Modulet uploader de fleste almindelige 
billedformater, udfører line thinning, 
detekterer kanter, skaber sort-hvide 
vektorer ud af behandlede linjer og output 
resultatet i DXF CAD-filformatet.
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Default Layers  
Konfigurer progeCAD med standardlag for 
automatisk at placere dimensioner og tekst 
på det korrekte lag.

3D PDF Export 
ProgeCAD inkluderer 3D PDF konverter 
modul til at eksportere DWG/DXF 
tegninger til 3D PDF filer med blot et klik. 
Det giver mulighed for at oprette Adobe 
PDF Standard-fil med indlejret dynamisk 
3D-indhold. 3D PDF Export giver 
mulighed for at kommunikere til hele 
kloden og dele dine data med alle på en 
nem og innovativ måde. Et smart 
samarbejde med design fagfolk såvel som 
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.
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