BricsCAD erbjuder alla välkända dwg CAD funktioner,
tidsbesparande verktyg och 3D Direktmodellering. Med
BricsCAD får du mer för mindre.

Välbekant gränssnitt

3D-modellering

BIM

Kraftfull funktionalitet
i ett rent och välbekant
användargränsnitt.

BricsCAD utför 3D
direktmodellering med
assemblies i standard
.dwg format.

Kombinera noggrannheten
hos solidmodellering
med enkelheten hos skiss
program.

BricsCAD. REAL Choice.

Detaljerad 2D-ritning

3D direktmodellering

Skapa och redigera 2D ritningar, planritningar och andra layouter snabbt och exakt.

Behöver du arbeta på en komplex design? Med BricsCAD får du kraftfulla och anpassningsbara verktyg

Tack vare innovativa 2D ritverktyg tar BricsCAD dina ritningar till en helt ny nivå och detaljrikedom.

för 3D direkt(solid)modellering. Skapa komplexa geometriska objekt och konstnärliga former genom
att deformera 3D solider och ytor genom att flytta, rotera och ändra punkter, kanter och hörn.

Surface entity creation
Utgå från 2D-profiler, 3D-kurvor, 3D solider
eller importerade delar. Skapa komplexa
delar med lofted kurvor eller med automatiskt
igenkänning av importerad geometri.

Bekant CAD-gränssnitt

BricsCAD BIM: Från sketch, till BIM, till detalj

BricsCAD gränssnittet gör att man känner sig hemma från början. Navigationen
genom ritningar blir enklare än någonsin tack vare ribbonmenyn. Det är det
snabbaste sättet att få tillgång till verktyg i CAD-gränssnitt.

Kombinera noggrannheten hos solidmodellering med enkelheten hos skiss program. Med BricsCAD
BIM kan du gå igenom alla stadier, ingen extra programvara behövs!

Quad markören
Snabba upp ditt
arbetsflöde med vår
sammanhangsberoende
quad markör. Quad ger enkel
och snabb redigering av 3D
men ger också en förbättrad
redigering av 2D.

Direct Modeling

3D Constraints
Assembly Modeling
Custom

Fönster och dörrar
BricsCAD BIM inkluderar ett bibliotek
av fönster och dörrar. Om du vill ange
fönster och dörrar väljs dessa från
biblioteket. Du har även möjlighet att
skapa egna från grunden.

Enkelt bifoga information till
byggelement
Samma flexibilitet BricsCAD erbjuder
i 3D-modellering finns också för att
bifoga information för byggelement.
BricsCAD sparar byggmaterial och
kompositioner i sin projektdatabas.

Generera ritningar
Skapa ritningsblad på
sekunder. Den dockningsbara
Sheet Set manager erbjuder
smidig navigering mellan
projektritningar.

Det finns ännu mer
I BricsCAD ingår också lösningar för plåt och 3D datautbyte. Allt i samma inhemska .dwg plattform!

Plåt

Communicator

Skapa plåtdetaljer genom att använda intuitiv
3D direktmodellering.

Högt kvalitetsutbyte av 3D-data mellan
vanliga CAD-format.

BricsCAD utgåvor
BricsCAD kommer i tre olika utgåvor: Classic, Pro och Platinum

BricsCAD Platinum
Alla välkända CAD funktioner
Full LISP, VBA & BRX support
Chapoo molnanslutning
Flexibel licensiering

BricsCAD Pro

Direkt 3D Modellering
Rendering, material och
belysning

Alla välkända CAD-funktioner

BricsCAD Classic

Full LISP, VBA & BRX support

Alla välkända CAD-funktioner

Chapoo molnanslutning

Full LISP

Flexibel licensiering

Chapoo molnanslutning

Direkt 3D Modellering

Flexibel licensiering

Rendering, material och belysning

Ej tillgänglig
Ej tillgänglig

3D constraint creation
Design intent recognition
Assembly modeling
Deformable modeling
BIM1

BricsCAD Sheet Metal 2
BricsCAD Communicator 2
1

Bricsys® är en global leverantör av dwg programvara som släpps under varumärket

Modul inkluderad i BricsCAD Platinum

2

Valfri modul som licensieras separat
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BricsCAD®. Grundat 2002, Bricsys är medlem i Open Design
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