DRAFTSIGHT

CAD 2D DE NÍVEL PROFISSIONAL A UMA FRAÇÃO DO
CUSTO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS

ACESSE ARQUIVOS DWG EXISTENTES E CRIE NOVOS COM CONFIABILIDADE
E ECONOMIA
Se você estiver frustrado com o custo elevado das licenças e atualizações de seu CAD 2D e se ver forçado a ter
um plano de assinatura ou sentir que está agregando valor limitado aos seus investimentos de CAD 2D, o
DraftSight® pode atender às suas necessidades.
A interface de usuário familiar do DraftSight, a curva mínima de aprendizado e a fácil transição do seu aplicativo atual
proporciona uma compatibilidade de DWG® confiável para
projetos herdados ou atuais. Ele também pode ajudar nos
desafios de conformidade 2D, na migração para o Microsoft®

Windows® 7 ou 8 (o que pode criar problemas de compatibilidade com seu produto CAD 2D atual) e com as rotinas LISP.
Ao mesmo tempo, o DraftSight proporciona uma economia
entre 50% e 80% e dá a opção de usar uma licença de rede
fácil de implantar e gerenciar.

O DraftSight é executado nos sistemas operacionais
Microsoft Windows, Apple® Macintosh® e Linux ® e conta
com o suporte da Dassault Systèmes. Os usuários podem
escolher entre as opções a seguir.

SUPORTE DO DRAFTSIGHT

DRAFTSIGHT FREE

O DraftSight Free inclui suporte a comunidade on-line para
estudantes, interessados e outras pessoas.

A versão gratuita do DraftSight é para estudantes, interessados
ou outras pessoas que precisam de um produto CAD 2D simples.

OFERTA DO PACOTE PROFISSIONAL
DO DRAFTSIGHT
O DraftSight Professional é para pequenas e médias empresas
que precisam de um produto CAD de nível profissional com
funcionalidades avançadas e que economizem tempo. O
DraftSight Professional inclui conteúdo padrão do mercado
que pode ser adicionado a um documento com impressão
fácil e em lote para possibilitar a impressão de vários arquivos
sem precisar abri-los. As empresas que têm a necessidade de
personalizar seu sistema CAD usando LISP encontrarão um
valor significativo no DraftSight Professional.

OFERTA DO PACOTE EMPRESARIAL
DO DRAFTSIGHT
O DraftSight Enterprise é para grandes organizações com
muitos usuários ou vários locais que precisam de um produto CAD de nível profissional com suporte técnico. Inclui
uma licença de rede que permite o uso simultâneo e ajuda a
gerenciar requisitos CAD essenciais e conformidade em toda
a organização. O DraftSight Enterprise resolve problemas de
compatibilidade de arquivo DWG por uma fração do custo
de outras soluções, e com as APIs (application programming
interfaces, interfaces de programação de aplicativo) do
DraftSight Enterprise, as organizações podem criar rapidamente aplicativos para personalizar sua experiência.

Não importa qual opção você selecionar, o DraftSight oferece
acesso ao suporte do:

DraftSight Free

Oferta do pacote profissional do DraftSight
Empresas que usam DraftSight Professional têm acesso ao
suporte da comunidade on-line. O suporte Prosumer também se encontra disponível para compra e inclui suporte
de instalação, ativação e configuração via e-mail e telefone.
O Prosumer é renovável por 3 ou 12 meses.

Oferta do pacote empresarial do DraftSight
As empresas com vários usuários ou vários locais recebem
suporte técnico por telefone e e-mail com o DraftSight
Enterprise, bem como uma licença de rede e um assistente
de implantação para facilitar a instalação e a configuração.
O DraftSight Enterprise pode ser renovado anualmente.

COMPARAÇÃO DO VALOR DAS OFERTAS DO DRAFTSIGHT:

Os recursos incluem:

DraftSight
Empresa

DraftSight
Professional

DraftSight
(Free)

Recursos da comunidade: acesso a uma comunidade on-line mundial,
suporte e uma profusão de recursos de aprendizagem, incluindo um
Guia de Introdução grátis.

u

u

u

Compatibilidade: pode ser executado em Windows, Mac e Linux.

u

u

u

Pesquisar em Opções: pesquisa simplificada para encontrar um
tópico rapidamente.

u

u

u

Agrupamento rápido: agrupa rapidamente os elementos de seu
desenho com o clique de um botão.

u

u

u

Desenhos em conformidade com o padrão: use o comando
VerifyStandards para verificar se o desenho atual está em
conformidade com padrões do setor, corporativos e personalizados.

u

u

u

Integração com o IQuestions: obtenha suporte da comunidade
pesquisando ou enviando iQuestions diretamente do painel de tarefas
do DraftSight.

u

u

u

Toolbox para DraftSight: uma biblioteca de símbolo mecânico que
permite a rápida inserção de hardware padrão, balões, símbolos de
soldagem, símbolos de acabamento da superfície e muito mais.

u

u

Biblioteca de projetos: fornece um local central para elementos
reutilizáveis, definidos pelo usuário, como blocos, que podem ser
simplesmente arrastados e soltos no desenho.

u

u

Comparação de desenho: localize rapidamente as diferenças entre
desenhos semelhantes com uma comparação gráfica.

u

u

Atualizações de API e APIs do DraftSight: APIs permitem que os
usuários finais personalizem e automatizem o DraftSight para que ele
aceite rotinas do LISP ou de outras macros.

u

u

Impressão em lote: imprima vários documentos ao mesmo tempo e
salve trabalhos de impressão em lote para uso subsequente.

u

u

Visualização de layers: visualize rapidamente quais entidades
estão em que layers, um por um ou por um conjunto de
layers especificadas.

u

u

Layer base de PDF: fixe páginas de um documento PDF a um desenho
facilmente com o comando AttachPDF.

u

u

Mantenha-se atualizado: acesse as atualizações do produto, os novos
lançamentos e os service packs disponibilizados durante o período de
benefício para se manter sempre atualizado.

u

u

Suporte técnico: obtenha assistência por telefone e e-mail.

u

Licença de rede: ajuda as empresas a implantar o CAD 2D em todas
as suas organizações, eliminando as dores de cabeça relacionadas ao
gerenciamento de licenças e à incompatibilidade da versão dos dados.

u

Assistente de implantação: permite que grandes grupos de usuários
instalem ou atualizem o DraftSight.

u

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO
Oferta do pacote empresarial do DraftSight

Faça download do DraftSight gratuitamente em
DraftSight.com/Download.

Para solicitar um orçamento, acesse www.DraftSight.com/RAQ.

Oferta do pacote profissional do DraftSight

Para obter mais informações sobre o DraftSight, acesse
DraftSight.com.

Para saber mais, adquirir ou se inscrever para uma avaliação
gratuita do DraftSight durante 30 dias, sem obrigação
nenhuma, acesse DraftSight.com/Professional.
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DraftSight Free

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa
linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado.
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que possam imaginar inovações
sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como os produtos são projetados, fabricados e assistidos. As soluções de
colaboração da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, expandindo as possibilidades para o mundo virtual a fim de melhorar o mundo real.
O grupo agrega valor a mais de 190.000 clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140 países. Para obter mais informações,
acesse www.3ds.com/pt-br.
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