
„DraftSight daje nam szybkość i elastyczność, jakich 
potrzebujemy, aby łatwo i efektywnie obsługiwać rysunki 2D… 
W dodatku, przy tak niskim koszcie pojedynczych licencji, 
wyposażenie każdej stacji roboczej w oprogramowanie 
DraftSight jest bardzo przystępne cenowo”. 

– Mike Goad, prezes
Innovative Manufacturing Services, Inc.

„DraftSight pozwala na dużo więcej niż tylko komunikację z klientami 
przy użyciu formatu DWG. Jako że oprogramowanie DraftSight 
i SOLIDWORKS należą do tej samej rodziny produktów i są 
kompatybilne, możemy swobodnie korzystać z obu systemów.  
Jest to niezwykle istotne i pozwala nam zoptymalizować korzystanie 
z narzędzi do projektowania 2D i 3D”.

– Bob Russell, starszy inżynier projektu
CentraSep Technologies

Gotowi na przyszłość? Skontaktuj się z dystrybutorem już dziś i odwiedź stronę: draftsight.com/pl

KRÓTKI PRZEGLĄD: 
PROJEKTOWANIE 2D 
W DRAFTSIGHT®

Projektanci i inżynierowie na całym świecie polegają na oprogramowaniu DraftSight, korzystając z najlepszych w swojej klasie 
możliwości projektowania 2D. DraftSight ułatwia wydajną pracę dzięki zaawansowanym funkcjom pozwalającym zaoszczędzić 
czas, interfejsowi API przyspieszającemu tworzenie projektów oraz zgodność z oprogramowaniem SOLIDWORKS®. Oto czego 
możesz oczekiwać, projektując z DraftSight:

1 Najlepsze w swojej klasie rozwiązania CAD 2D: Przez ponad dziesięć lat kilka milionów projektantów zaufało sprawdzonemu 
oprogramowaniu CAD 2D marki DraftSight w wersji desktopowej, którego narzędzia zwiększające wydajność pracy, 
funkcjonalność i zgodność plików umożliwiają tworzenie, edytowanie i wyświetlanie plików w formacie DWG, a także 
nanoszenie uwag — przy zachowaniu prędkości i efektywności. Program DraftSight zapewnia porównywalne, jeśli nie większe, 
możliwości względem alternatywnych produktów CAD, w tym elastyczność licencjonowania sieciowego i wsparcie techniczne.

2 Maksymalne wykorzystanie inwestycji i większy zwrot z inwestycji: DraftSight pomoże Ci uwolnić środki z budżetu 
IT na innowacje. Możesz zwiększyć dostęp swojego zespołu do oprogramowania CAD dzięki opcji zakupu większej 
liczby stanowisk do projektowania 2D o niższych wymaganiach sprzętowych lub licencji sieciowych. Oprogramowanie 
DraftSight pozwoli Ci zwiększyć zwrot z inwestycji bez utraty jakości czy produktywności.

3 Łatwość obsługi i wdrożenia: Jedną z najważniejszych kwestii, które należy rozważyć przy wyborze nowego produktu 
CAD, jest utrzymanie produktywności. DraftSight ułatwia szybkie i wydajne tworzenie, edytowanie, wyświetlanie plików 
w formacie DWG, a także nanoszenie uwag. Jego znajomy interfejs i powszechnie stosowane polecenia umożliwiają 
zespołowi przyzwyczajenie się do niego w kilka godzin, a nie dni. Dotychczasowe bloki dynamiczne, dostosowania, 
skróty klawiaturowe, schematy LISP i pliki skryptów od razu działają prawidłowo.

4 Zgodność i integracja: DraftSight bezproblemowo integruje się z innymi rozwiązaniami oraz usługami SOLIDWORKS i Dassault 
Systèmes. Wielu klientów SOLIDWORKS ceni zgodność aplikacji DraftSight ze środowiskiem projektowym SOLIDWORKS.

5 Skalowalne i przygotowane na przyszłe wyzwania rozwiązanie: 3DEXPERIENCE® DraftSight łączy preferowane 
oprogramowanie CAD 2D z chmurą, zapewniając dostęp do nowych możliwości projektowania i zarządzania danymi. 
Integracja z platformą 3DEXPERIENCE pomoże sprostać typowym wyzwaniom związanym z projektowaniem i biznesem 
— weryfikacją i zatwierdzaniem rysunków, wizualizacją ich gotowości, dystrybucją i zarządzaniem prawami dostępu.
Możesz udostępniać właściwym osobom właściwe informacje w czasie rzeczywistym i właściwe narzędzia na jednej 
zunifikowanej platformie, w celu szybszego podejmowania trafnych decyzji. 

https://www.draftsight.com/pl

