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Link do produktu: https://www.programvare.pl/sketchup-pro-2018-pl-v-ray-36-p-90.html

SketchUp Pro 2018 PL + V-Ray
3.6
Cena brutto

5 990 zł

Cena netto

4 870 zł

Cena poprzednia

6 500 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Trimble

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Sketchup Pro 2018

Typ licencji

Cyfrowa z roczną subskrypcją

Wersja licencji

Komercyjna dla domu i firmy

Okres ważności licencji

Bezterminowa

Aktywacja

Kod licencyjny z linkiem do pobrania produktu

Wersja językowa

Polska

System operacyjny

Windows 10, MacOS

Sketchup Pro 2018
Program zapewnia zupełnie nową jakość w modelowaniu wszelkich obiektów 3D. w niskiej cenie To jedna z najlepszych, dostępnych obecnie na
rynku, alternatyw dla skomplikowanego i niezwykle kosztownego oprogramowania CAD. SketchUp Pro 2018 stale zyskuje na popularności i
wykorzystywany jest przez architektów, inżynierów budownictwa, projektantów wnętrz, programistów gier komputerowych i tak naprawdę przez
wszystkich specjalistów potrzebujących nowoczesnego narzędzia do projektowania grafiki.
Aplikacja w wersji 64 bit
To co wyróżnia program Sketchup na rynku to nie tylko niska cena i w zasadzie nieograniczone możliwości przy bardzo profesjonalnej
funkcjonalności. To także niezwykła prostota obsługi, która sprawia, że z programu bez problemu mogą korzystać nawet amatorzy, osoby
dopiero zaczynające swoją przygodę z projektami trójwymiarowymi. Co bardzo istotne, aplikacja pozwala w dowolny sposób łączyć obiekty 2D z
grafiką 3D, a więc bez problemu dodamy chociażby tekst, różnego rodzaju szablony czy zwykłe zdjęcia.
*Subskrypcja Trimble Sketchup Pro zawiera:
natychmiastowy i bezpłatny dostęp do aktualnych wersji programu SketchUp Pro
mailowe wsparcie techniczne przy instalacji programu i autoryzacji licencji (w języku angielskim)
Co nowego w wersji Sketchup Pro 2018 ?
Bardziej inteligentne przekroje
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Nazwane przekroje
Tak jak komponenty, płaszczyzny przekrojów posiadają nazwy i symbole, dzięki czemu łatwo je odnaleźć, uporządkować czy edytować. Dotarcie
do przekrojów oraz zarządzanie nimi jest teraz bezproblemowe.
Wypełnione przekroje
Wypełnienie przekrojów to nowość w SketchUp. Z okna dialogowego styli, wybierz kolor dla wypełnień i dodawaj do szablonów.
Szybkie przekroje
SketchUp wprowadził ulepszenie dla modeli, w których zastosowano płaszczyzny przekrojów. Dzięki niemu duża ilość geometrii zostaje ukryta.
Im więcej geometrii ukryjesz tym więcej zyskasz!
Twórz lepsze rysunki
Skalowane rysowanie
Musisz dodać linie, których nie ma w Twoim modelu? Utwórz skalowany rysunek w LayOut i szkicuj po modelu 3D. Albo utwórz szczegółowy
rysunek i skaluj go bezpośrednio w LayOut.
Importer DWG
Importuj pliki DWG do LayOut, a znajdziesz tam ilustracje już zeskalowane do rozmiaru papieru. Teraz projekty SketchUp mogą współistnieć na
równi z rysunkami tworzonymi w formacie CAD oraz korzystać ze wszystkich bibliotek z plikami DWG.
Lepsze rysowanie
Nakładanie, żłobienia, łuki, szeregi i wiele innych: LayOut poradzi sobie jeszcze lepiej ze wszystkim czego potrzebujesz do szczegółowych
rysunków lub pięknych ilustracji wykonanych w skali.
Zaawansowane atrybuty
Teraz w SketchUp do komponentów możesz przypisywać zaawansowane atrybuty, np. cenę, rozmiar, adres URL, typ, status czy właściciela. Z
łatwością wyposażysz projekty w przydatne informacje.
Zbiorcze raporty
Wygenerowany raport będzie teraz zawierał dane komponentów, będziesz więc mógł konfigurować raporty, aby podsumowywać poszczególne
części czy ilości w swoich spisach i listach, a także tworzyć bardziej przybliżone założenia, poprzez sumowanie cen za pośrednictwem warstwy.
Importowanie/Eksportowanie IFC
BIM działa najlepiej, gdy informacje przemieszczają się swobodnie pomiędzy aplikacjami. Możesz polegać na IFC w SketchUp, który
przetransferuje przypisane cechy i sprawnie wmanewruje je w projekt.
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