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FUNKCJE    
Zasoby społecznościowe: dostęp do globalnej społeczności 
internetowej, pomocy technicznej oraz rozbudowanych zasobów 
szkoleniowych, w tym do darmowej skróconej instrukcji obsługi 

● ● ● 

Zgodność: praca w systemach Windows, Mac i Linux ● ● ● 
Opcje wewnętrznego wyszukiwania: uproszczone wyszukiwanie 
umożliwiające szybkie odnajdywanie tematów ● ● ● 

Szybkie tworzenie grup: szybkie grupowanie elementów rysunku za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku ● ● ● 

Zgodność rysunków z obowiązującymi standardami: polecenie 
VerifyStandards umożliwiające sprawdzenie, czy dany rysunek 
odpowiada standardom branżowym, korporacyjnym i 
zindywidualizowanym 

● ● ● 

Integracja iQuestions: pomoc techniczna ze strony społeczności 
poprzez przeszukiwanie lub przesyłanie pytań iQuestions 
bezpośrednio z poziomu okienka zadań DraftSight 

● ● ● 

Toolbox dla DraftSight: biblioteka symboli mechanicznych 
umożliwiająca szybkie wstawianie standardowych elementów 
konstrukcyjnych, odnośników, symboli spoin, symboli wykończeń 
powierzchni i wielu innych 

 ● ● 

Biblioteka projektów: centralne miejsce do przechowywania 
elementów wielokrotnego użytku zdefiniowanych przez 
użytkownika, takich jak bloki, które wystarczy przeciągnąć i upuścić, 
aby umieścić je w rysunku 

 ● ● 

Porównywanie rysunków: szybkie odnajdywanie różnic pomiędzy 
podobnymi rysunkami poprzez porównanie graficzne  ● ● 

Interfejsy API DraftSight i ich aktualizacje: interfejsy API pozwalające 
użytkownikom końcowym dostosowywać i automatyzować 
program DraftSight, tak aby obsługiwał schematy LISP lub inne 
makra 

 ● ● 

Drukowanie wsadowe: drukowanie wielu dokumentów naraz 
i zapisywanie zadań drukowania wsadowego pod kątem 
ponownego użycia 

 ● ● 

Podgląd warstw: szybkie podglądanie przynależności elementów 
do poszczególnych warstw — pojedynczo lub w zestawie 
określonych warstw 

 ● ● 

Podkładka PDF: łatwe dołączanie stron dokumentu PDF do rysunku 
za pomocą polecenia AttachPDF  ● ● 

Dostęp do najnowszych zasobów: dostęp do uaktualnień 
produktów, nowych wersji i pakietów Service Pack, udostępnianych 
w czasie obowiązywania subskrypcji oferty, dających gwarancję 
posiadania najaktualniejszego oprogramowania 

 ● ● 

Pomoc techniczna: pomoc dostępna za pośrednictwem telefonu 
i poczty elektronicznej   ● 

Licencja sieciowa: łatwe wdrażanie oprogramowania CAD 2D 
w całej organizacji, eliminujące problemy związane z zarządzaniem 
licencjami i brakiem kompatybilności danych pomiędzy 
różnymi wersjami 

  ● 

Kreator wdrażania: instalowanie lub uaktualnianie oprogramowania 
DraftSight dużym grupom użytkowników   ● 

 


