O único CAD a altura!
O ZWCAD está mudando a forma como as empresas competem e crescem, proporcionando maior economia no licenciamento de software cad para projetos. Possui comandos e recursos padrão do setor,
barras de ferramentas, painel de propriedades, linhas de comando e área de trabalho muito similar do cad
tradicional. Tudo isso por uma fração do custo do AutoCAD®.
O ZWCAD é Seu novo CAD de licença permanente com tudo o que você precisa.
Conheça alguma das vantagens:

• Mais rápido
• Mais leve
• Licenciamento Permanente
• Licenciamento em Rede
• Custo ZERO de reaprendizagem
• Baixo investimento em
Hardware
• Suporte Técnico Nativo
• Comandos e Recursos
Exclusivos
• Conteúdo Técnico de
Qualidade

Compatibilidade total com arquivos DWG, reconhecendo formatação
decotas, textos e hachuras.

Formato .DWG

Aumente a produtividade de sua equipe e automatize seus projetos
com Lisp’s personalizadas e aplicativos que funcionam dentro do
ZWCAD, para uso de disciplinas especificas.

Rotinas LISP

PI’s compatíveis são as mesmas do AutoCAD®, fazendo o processo
de migração ou o desenvolvimento do seu plugin mais fácil e rápido.

Se sua empresa utiliza mais de 5 licenças, você pode utilizar o
Gerenciador, com este recurso seu TI controla o uso, ganha mais
produtividade e reduz a quantidade de licenças.

Gerenciador de
Licenças em Rede

IFC

Pelo licenciamento de rede, os nodes no servidor podem ser alocados de maneira flexível, o que significa que uma quantidade limitada
de licenças pode ser usada por um número muito maior de usuários,
maximizando muito a utilização do software e minimizando o custo.

Ler e exibir arquivos IFC. Os componentes são exibidos através de
uma caixa de diálogo e no painel de propriedades, facilitando a localização de um componente neste painel. Garantindo todas as informações de dados.

Comparador
de
Arquivos

Recurso exclusivo do ZWCAD faz a análise minuciosa para encontrar
as diferença entre desenhos. Isso ajudando identificar modificações
nos projetos.
Encontre diferenças entre dois desenhos similares. As diferenças em
objetos trocados, blocos e até referências externas são destacadas
através de cores (layers).

Ferramentas exclusivas de inovações do ZWCAD que auxiliam no
desempenho e aumentam a produtividade dos seus usuário. Essas
ferramentas são SmartMouse, SmartPlot, SmartSelect e Smart
Voice.

Ferramentas
Smarts

Smart Mouse- Execute comandos movendo apenas o mouse em uma
determinada faixa para acionar comandos frequentemente utilizados.
Smart Voice- Insira observações com áudio direto no desenho e
melhore a comunicação com os colaboradores e prestadores de serviços.

O visualizador portátil de arquivos DWG fácil de usar! O modo mais conveniente para acessar arquivos DWG a qualquer hora e em qualquer
lugar.

CAD POCKETS

Conteúdo Técnico
de Qualidade &
Suporte

O CAD Pockets é um aplicativo para aparelhos portáteis que permite
você abrir, editar e salvar arquivos em formato. DWG com uma seleção
de ferramentas incrivelmente rápidas.
Através do armazenamento de arquivos em nuvem e sincronização com
o Dropbox, você pode trabalhar tranquilamente com o seu projeto a
qualquer hora e lugar.

A totalCAD é especializada no sucesso do cliente, isso significa que há
uma equipe de especialistas sempre criando conteúdos e apresentações 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 funcionamento de todos os programas, sendo oferecido gratuitamente por um período definido no Contrato de Utilização da Licença do Software ou sobre a
vigência do período de Subscrição.

