
ArCon w nowej odsłonie

W lutym br. do sprzedaży weszła nowa, 20. już wersja znanego architektom od
ponad 20 lat programu ArCon.
 

O ArConie

Program jest innowacyjnym narzędziem CAD do tworzenia projektów architektonicznych
składających się ze wstępnej dokumentacji technicznej, rzutów, przekrojów i elewacji oraz
fotorealistycznej wizualizacji wraz z możliwością spaceru w czasie rzeczywistym po
zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu. Pomimo bardzo rozbudowanej, profesjonalnej i
specjalistycznej funkcjonalności ArCon pozostaje programem prostym w obsłudze i o intuicyjnym
interfejsie użytkownika, co pozwala na błyskawiczne dokonywanie zmian i korekt, np. w trakcie
ustaleń z inwestorem. Aplikacja przeznaczona jest dla architektów, konstruktorów,
projektantów wnętrz oraz producentów mebli do prezentacji własnego asortymentu w
realistycznie zaprojektowanych wnętrzach. Ponadto daje ona możliwość współpracy z innymi
profesjonalnymi narzędziami CAD – zaprojektowaną w ArConie bryłę budynku można przenieść
poprzez programy ArCADia-ARCHITEKTURA i ArCADia-IFC do większości programów branżowych
dostępnych na polskim rynku. Co więcej, ArCon posiada ponad 30 dodatkowych makr, które
umożliwiają np. zaprojektowanie ogrodu zimowego, stworzenie dokumentacji wprowadzonej więźby
dachowej, wprowadzenie w sposób automatyczny (np. na wszystkich ścianach) dekoracji klasycznych,
zbudowanie szaf lub regałów o dowolnym podziale czy stworzenie dowolnej kompozycji płytek na
ścianie.
 

Najważniejsze możliwości programu

Przejrzyste kreowanie przestrzeni zarówno na rzutach płaskich, jak i w układzie perspektywicznym●

dzięki pracy w dwóch trybach: konstrukcyjnym i projektowym.
Automatyczne generowanie trzeciego wymiaru do rzutu stworzonego w trybie 2D.●

Wariantowanie projektów rozbudów, oznaczeń ścian i pozostałych elementów jako nowych,●

istniejących lub do wyburzenia.
Automatyczne wymiarowanie rzutów kondygnacji, z możliwością dowymiarowania potrzebnych●

elementów (wymiarowanie szeregowe, kątowe, łańcuch wymiarowy, kota wysokościowa).
Uwzględnianie położenia geograficznego, kierunku świata i pory dnia dla stworzenia realistycznej●

wizualizacji.
Aranżacja wnętrza i otoczenia budynku elementami z katalogu, takimi jak:●

ponad 20 tys. obiektów (meble, drzewa, postacie ludzkie itp.),❍

ponad 12 tys. tekstur (okładziny ścienne, podłogowe, obrazy, wykończenie zewnętrzne itp.),❍

materiały: m.in. chrom, miedź, lustra czy szkło (z możliwością definiowania własnych), które po❍

nałożeniu na elementach konstrukcyjnych lub wyposażenia zapewniają realistyczność
wizualizacji.



Modeler własnych obiektów oraz możliwość powiększania biblioteki o obiekty ze stron●

internetowych, takie jak .o2c, .3ds, .e3d, .dae, .kmz i .zip.
Zestawienia powierzchni, kubatur, mebli itp. oraz wstępny kosztorys w formacie RTF.●

Eksport projektu w formacie DWG dzięki wbudowanej wersji specjalnej programu ArCADia.●

 

Nowości w wersji 20

Tworzenie i wczytywanie archiwów projektów zapisywanych wraz z paczką obiektów i tekstur.●

Możliwość wczytania plików DWG i DXF w formacie 2013. Załadowane folie można skalować,●

obracać i kadrować.
Rozszerzone możliwości wyboru i filtrowania elementów.●

Automatyczne tworzenie okien przechodzących przez wiele kondygnacji.●

Zmiany rodzaju linii dla całej ściany (wszystkich krawędzi) jednocześnie.●

Modyfikacje stylu linii na symbolach okien i drzwi.●

Korekta zbiegających się linii widoku i krawędzi budynku przed przystąpieniem do renderingu.●

Automatyczny obrót obiektów względem obserwatora.●

Rozbudowa importu Collada i 3DWarehouse przez uproszczenie zapisu obiektów i możliwość●

pozycjonowania wprowadzanego obiektu.
Możliwość zmiany przypisania obiektu do kondygnacji i budynku.●

 

Dzięki swojej szerokiej funkcjonalności, a zarazem prostocie ArCon 20 pozwala zarówno na
stworzenie szybkiej koncepcji projektu, jak i pełnego projektu technicznego wraz z wizualizacją, bez
konieczności odbywania długotrwałych szkoleń.

Wyłącznym dystrybutorem programu ArCon 20 na terenie Polski jest firma INTERsoft:
www.intersoft.pl
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KONTAKT

INTERsoft 

E-mail: intersoft@intersoft.pl

WWW: www.intersoft.pl

Tel: +48 42 689 11 01
Fax: +48 42 689 11 00
Adres:
Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
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