
ARCHLine.XP é um software BIM profissional e versátil que fornece planta baixa em 2D, modelagem 3D, 
documentação técnica e recursos de renderização foto-realista para projetos de arquitetura e design de 
interiores. Contém ferramentas altamente específicas para arquitetura e áreas como cozinha, banheiro e 
design de interiores.

ARCHLine.XP LT usa ferramentas CAD conhecidas, portanto, o tempo de treinamento é reduzido.

É destinado à criação de projetos arquitetônicos completos, design de interiores e também móveis. Cola-
bore com as equipes trocando os formatos utilizados: IFC, DWG ™ e RVT ™

BIM para todos!

O BIM mais fácil de usar e aprender:

• Mais rápido

• Mais leve

• Licenciamento Permanente

• BIM

• Mais intuitivo

• MEP

• Colaborativo

• Descomplicado 

• Acessível

• Render próprio

• Suporte Técnico Nativo

• Conteúdo Técnico de 

Qualidade



As ferramentas Teamwork disponibilizam meios para trabalhar no 
mesmo projeto junto com seus colegas. Cada parte do seu projeto é 
atualizada automaticamente, para que o plano e a documentação 
sejam uma unidade coerente durante o ciclo de vida do mesmo. Ampla 
variedade de importações / exportações de arquivos: RFA e RVT 
(Importação), IFC, SKP, DXF, DWG, PDF, OBJ, 3DS, JPG, TIFF, BMP, 
PNG, GBXML.Use o trabalho em equipe, comparação dinâmica de 
desenhos e outros recursos focados na equipe para uma melhor cola-
boração.

Ferramentas de construção (paredes, aberturas, vigas, colunas, 
escadas, rampas, etc.) 

Os elementos de construção do ARCHLine.XP atendem automatica-
mente às alterações em seu projeto. ARCHLine.XP coordena as 
alterações em todo o projeto. Isso significa mais coincidência e 
design mais preciso.

Com isso o ArchLine é muito mais fácil de aprender e rapi-
damente produtivo!

Recursos visuais sofisticados, mecanismo “Redway” para renderiza-
ções independentes e integradas poderosas. O ARCHLine.XP 
também se integra aos principais produtos de software de renderiza-
ção.

O uso de moderna tecnologia de desenvolvimento resultou em um 
interface mais intuitiva, diferente dos outros BIMs, desenvolvidos com 
interfaces mais antigas. 
Os projetos são entregues em BIM desde o estágio conceitual até a 
construção, para garantir que você permaneça competitivo em um 
mercado em rápida mudança. Leia arquivos de outro software BIM. 
Colabore melhor com outros co-designers por meio da importação 
RFA e importação / exportação IFC certificada. Conecte-se a bancos 
de dados on-line para obter milhões de elementos de construção da 
vida real, tudo para um design mais preciso.

Colaboração

Renderização

BIM

ARRAY



Com ferramentas integradas é possível configurar camadas de telhado, 
viga, sarrafo e distribuição de purlin. Crie estruturas complexas ou use 
formas de telhado predefinidas.

Permite que arquitetos criem e modelem o terreno para a construção 
de sites, adicionando platôs, zonas, estradas e estacionamentos.

As fases do projeto permitem gerenciar o estado existente e o novo 
plano de construção ao mesmo tempo.

A totalCAD é especializada no sucesso do cliente, isso significa que há 
uma equipe de especialistas sempre criando conteúdos e apresenta-
ções técnicas de alta qualidade. Possui também um avançado sistema 
de acompanhamento de chamados com a finalidade de oferecer aos 
nossos clientes o melhor suporte técnico do Brasil.
O serviço destina-se a apoiar e orientar clientes quanto ao funcionamen-
to de todos os programas, sendo oferecido gratuitamente por um perío-
do definido no Contrato de Utilização da Licença do Software ou sobre a 
vigência do período de Subscrição.

Ferramentas

Conteúdo Técnico 
de Qualidade & 

Suporte

O ARCHLine.XP é um software de projeto arquitetônico equipado com 
uma interface Open BIM totalmente integrada, fornecendo as ferramen-
tas para criar modelos de construção coordenados e computáveis. 
Todos os componentes, como plantas, seções e elevações, estão em 
um modelo abrangente. Seus projetos BIM são totalmente coordenados 
e não precisam de atualizações manuais para mantê-los sincronizados.

Trabalhando com o software de design arquitetônico ARCHLine.XP, você 
pode criar: vistas de planta, vistas de seção, vistas de elevação, vistas 
em perspectiva, detalhes de construção, layouts de impressão, agen-
das, relatórios do Excel, renderizações, inserções de fotos e até anima-
ções.

Benefícios


