Matriz de recursos

Standard Professional Premium
Ferramentas de Design 2D
Crie elementos básicos como linhas, polilinhas,
arcos, círculos, elipses, layers, blocos e outros.

Ferramentas de Documentação 2D
Crie elementos básicos de anotação, como notas,
dimensões, tabelas, hachuras, nuvens e outros

Recursos Comunitários
Ofereça recursos de aprendizado em um
ambiente colaborativo para interagir com seus
colegas, fazer perguntas e compartilhar opiniões.

PDF Underlay
Anexe páginas de um documento PDF a um
desenho.

Toolbox
Altere rapidamente geometrias, furos, balões,
listas de materiais (BOMs), soldagens e símbolos
de acabamento de superfícies.

Impressão em Lote
Envie um conjunto de desenhos e folhas para
impressoras em um trabalho em lotes.

Comparação de Desenhos
Compare entidades graficamente semelhantes
entre dois documentos de desenho.

PowerTrim
Recorte várias entidades adjacentes, arrastando o
ponteiro por cada entidade.

Gerador de Código G
Comunique-se com uma máquina CNC para
fabricação.

Enterprise

Enterprise
Plus
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Importação DGN
Importe e converta diretamente o desenho do
formato de arquivo DGN em um projeto
DraftSight para edição direta.

APIs
Permita que usuários finais ou desenvolvedores
terceirizados personalizem e automatizem o
DraftSight.

Traçador de Imagens
Converta um arquivo de imagem rasterizada
(ex.planta baixa, logotipo) em entidades de
linhas vetorizadas.

Uso de Fórmulas em Células de Tabela
Use fórmulas em células com operações
aritméticas e as funções Soma, Média e
Contagem

Aparagem de Hachuras e Gradientes
Apare hachuras e gradientes com os comandos
Aparar e PowerTrim

Restrições 2D
Use Restrições 2D para controlar entidades de
desenho parametricamente, especificando
propriedades geométricas e dimensionais de
entidades.

Ferramentas de Modelagem 3D
Apresenta a modelagem 3D usando formas
geométricas básicas (ex. Caixas, Pirâmides) e
outros métodos (ex. Extrusão, Revolução) com
operações boleanas (ex. Unir, Subtrair)

Licença em Rede
Ative o uso simultâneo em toda a organização.

Assistente de Implantação
Permite a instalação ou upgrade do DraftSight
a grandes grupos de usuários.

Suporte Técnico
Assistência a perguntas e problemas
relacionados ao DraftSight.
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