
BricsCAD V17 asigură Desenarea 2D, Modelarea 3D, Proiectarea de Table Metalice 
și Building Information Modeling. Este unic ca fiind singurul sistem CAD din întreaga 
lume ce aduce toate aceste funcții de proiectare în fișierul format stardard-industrie 
.dwg pe Windows, Linux și MacOS.

Bricsys® crează software de 
proiectare ingineresc .dwg cu 
licențiere prietenoasă și suport 
de vârf în industrie la un preț 
corect. Mergem mai departe.w
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Utilizați BricsCAD V17 pentru a vă face munca fără dureri – și, atunci când 

ați terminat, bucurați-vă de avantajele uneltelor următoarei generații de 

BIM și Modelare Directă – în același produs, utilizând interfața utilizator 

comună. Salvarea lucrării dvs. în fișierele standard-industrie .dwg face 

colaborarea ușoară și asigură faptul că proiectele dvs. au un viitor sigur.

V17
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ÎN BRICSCAD V17, 
MAI MULT CA ORICÂND, ESTE 
TOTUL DESPRE TINE
La Bricsys, știm că nenumărate caracteristici noi nu egalează 

productivitatea. Atunci când utilizați un instrument CAD, este vorba 

despre fluxul de lucru; este vorba despre obtinerea de desene 

documentate, astfel încât să puteți factura pentru munca dvs., să 

construiți acea clădire, să mașinați acele componente sau fabricați 

acel ansamblu.

Interfață Familiară 
2D și 3D 

Desenare 
2D 

Modelare 
3D

Conexiune 
Nor

Aplicații Terțe 
Părți

Cursor
 Inteligent

BricsCAD vă face să vă simțiți acasă de la bun început
BricsCAD oferă o lume cu totul nouă pentru cei care se aventureze dincolo de orizontul 

AutoCAD®. Printre comunitatea tot mai mare de utilizatori, BricscCAD este cel mai bine 

cunoscut pentru combinația de caracteristici bogate de desenare 2D și modelare 3D. Cu 

BricsCAD, dețineți “dreptul de a utiliza” perpetuu software-ul. Iar pentru studenți și instituții 

academice, este complet gratuit.



Crește creativitatea, nu complexitatea
Fiecare etapă a fluxului de lucru a fost 
concepută pentru tine - creați studii 
comasate cu tehnici de modelare directe 
deîmpingere / tragere menținând în 
același timp precizia completă în baza 
de date .dwg. Modificați conceptele 
proiectelelor cu ușurință cu ajutorul 
caracteristicilor de construcție tragere și 
plasare.

Secțiuni și elevații
Adăugați inteligență modelului așa cum 
considerați că este potrivit. Vizualizați 
intenția dvs. prin crearea de secțiuni, 
elevații și randări pentru a vă prezenta 
ideile cu mare claritate.

Clasificare
Toate elementele proiectului 
dumneavoastră BricsCAD BIM - pereți, 
pardoseli, coloane, ferestre, usi etc - sunt 
automat clasificate în V17. BricsCAD BIM 
vă va ghida prin procesul de adăugare 
de date conforme IFC la elementele 
de construcție. Sectiunile 2D generate 
automat arată toate detaliile de 
construcție - păstrând totul sincronizat cu 
ultimul set de documente de construcție.

Colaborați în nor
Integrarea directă a Chapoo permite 
reflectarea geometriei BIM și a datelor 
de pe desktop-ul dvs. într-o o versiune 
conectată în cloud - permițând o 
colaborare de proiect fără fisuri. 

Schimbă prin intermediul IFC
Verificați modelul BIM cu alte discipline inginerești ale 
proiectului. Comparați modelul architectural cu modelele 
structurale și modelele MEP prin intermediul IFC.

w
w

w
.b

ri
cs

ys
.c

om
/b

im
/

BricsCAD® BIM
Add-inul BIM pentru BricsCAD, foarte mult extins, aduce puterea Building 

Information Modeling pe desktop-ul tau. S-a spus că nu paote fi realizat - 

însă BricsCAD BIM oferă un flux de lucru intuitiv BIM, într-un spațiu de lucru 

familiar și confortabil, în mediul .dwg nativ.

BricsCAD BIM oferă un flux de lucru 

BIM intuitiv, într-un spațiu de lucru 

familiar și comfortabil, în cadrul 

mediului de lucru nativ .dwg.

	

	

 

Certificate 
Standard : 

IFC2x3 ISO/PAS 16739 
 

Scope : 

Coordination View 2.0 - Export Architecture 
 

Certified Product : 

BricsCAD BIM v17 
 

Certification Owner : 

Bricsys NV 
 

Date of Certification : 

14 October 2016 

 

Validity : 

The certificate is valid from October 14, 2016 until October 13, 2018 

www.buildingsmart.org/certification 

 

Certification Logo : 

 



Bricsys® este un furnizor global de software ingineresc de proiectare .dwg, 
cunoscut sub brandul BricsCAD®, furnizând Desenare 2D, Modelare 3D, 
Proiectare Sheet Metal și BIM. Pentru informații suplimentare despre 
Bricsys, vizitați www.bricsys.com.

BricsCAD Classic BricsCAD Pro BricsCAD Platinum

Nu este disponibil

Nu este disponibil

BricsCAD Sheet Metal și BIM 1

BricsCAD Communicator 1

   1 Modul optional ce este licențiat separatwww.bricsys.com/estore/

BricsCAD®  Sheet Metal
Crearea de noi piese din tablă metalică sau recondiționarea celor existente? BricsCAD este cea mai 

buna alegere. Este lipsit de greșelile conceptuale ale software-urilor MCAD bazate pe istorie.

Importați sau 
creați de la zero

Desfășurate 
automate

Refaceți 
oricând

Export către 
sisteme CAM
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Toate functionalitatile CAD familiare

Suport complet LISP cu suport vl-, 
vlr-, vla- şi vlax

Conectivitate Chapoo cloud

Licențiere flexibilă

Toate functionalitatile CAD familiare

LISP complet, VBA, BRX și suport .NET

Conectivitate Chapoo cloud

Licențiere flexibilă

Modelare directă 3D

Randare

Acces la Aplicații Terțe Părți

Toate functionalitatile CAD familiare

LISP complet, VBA, BRX și suport .NET

Conectivitate Chapoo cloud

Licențiere flexibilă

Modelare directă 3D

Randare

Acces la Aplicații Terțe Părți

Crearea constrângerilor 3D

Recunoaştere Intenţie Proiectare

Modelare ansamblu

Modelare Deformabilă

Comparație 3D

Bricsys România
Str. Iazul Morilor Nr.16°, Bl.B, Ap.4
Buzău 120098
România
contact.eu@bricsys.ro

Bricsys nv
Bellevue 5/201
B - 9050 GENT
Belgium
contact.eu@bricsys.com

Sheet Metal pentru BricsCAD permite proiectanților să 
importe sau de a creeze, reprelucreze, se desfășoare, 
și să exporte piese din tablă metalică folosind 
modelarea directă 3D. Acest flux de lucru intuitiv ofera 
proiectanților evitarea multor greșeli conceptuale care 
ies la suprafață atunci când se utilizează modelatori 
MCAD bazați pe istorie.

Niciodată nu va trebui să refaceți desene sau modele 
de foi de tablă de la zero, datorită eșecurilor de 
modelare. Sheet Metal pentru BricsCAD garantează 
flexibilitatea maximă în modul în care modelele dvs. 
sunt create, modificate, desfășurate și repliate.

https://www.bricsys.com/ro_RO/
mailto:contact.eu%40bricsys.ro?subject=
mailto:contact.eu%40bricsys.com?subject=

