
INTERsoft-INTELLICAD 2021, nowa wersja
uniwersalnego narzędzia CAD

INTERsoft-INTELLICAD to nowa wersja znanego od dawna narzędzia CAD do
tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D. Posiada on rozbudowane
narzędzia do precyzyjnego rysowania, a interfejs graficzny zapewnia
intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD.

Program ma szerokie możliwości zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie
najnowszego formatu DWG 2018.
W programie znajdą Państwo wszystkie istotne funkcje oprogramowania CAD, takie jak: praca na
warstwach, linia komend, personalizacja ustawień (poleceń, wstążek, pasków narzędzi, skrótów i
aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania, możliwość tworzenia i
modyfikacji dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis
czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę
bloków (także z atrybutami) oraz wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach
3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.

Nowa wersja zawiera m.in. następujące funkcje:

Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania●

dynamicznego.
Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.●

Zmodyfikowany menadżer widoków.●

Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.●

Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i●

modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
Migracja pliku ustawień interfejsu.●

Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.●

Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import●

i eksport palet.
ODA SDK wersja 2020 Up. 2.●

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.intersoft.pl
W pełni funkcjonalna 28 dniowa wersja do pobrania tutaj:
https://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=demo#intersoft-intellicad



Krótki film o dynamicznym wprowadzaniu danych:
https://www.youtube.com/watch?v=tL5FIU4y5Es
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