
AutoCAD en concurrerende programma's 
vergelijken
Niet alle CAD-producten worden op dezelfde manier gemaakt. 
Met Autodesk-software kunt u in minder tijd meer doen.

AutoCAD
2017

AutoCAD LT
2017

BricsCAD
2016

Draftsight
2016

ZWCAD
Classic

Toegankelijkheid en mobiele functies

Toegang tot DWG-bestanden op mobiele apparaten

Tekeningen in elke willekeurige webbrowser publiceren en bekijken

Markeren/aantekeningen maken op uw iPad zonder internetverbinding

Gebruikers toestaan opmerkingen te plaatsen in/samen te werken aan 
gepubliceerde ontwerpbestanden

Bestanden opslaan in clouds van andere populaire leveranciers, zoals Box

Altijd toegang tot eerdere softwareversies  

Workflows voor hoge productiviteit

Importeren en converteren van PDF-bestanden 

Bewerken en afdrukken met behulp van logische sets tekeningen met Sheet Set 
Manager

Met één handeling afdrukken en plotten van grote hoeveelheden tekeningen 

Tegelijkertijd bewerken van grote sets objecten 

Slimme aantekenfuncties zoals bewerkbare arcering, automatisch bematen en 
revisiewolken 

OSNAP gebruiken om verder te werken met puntenwolken 

Werken met gecoördineerde BIM-modellen zoals Navisworks of BIM360 

Eenvoudig creëren van professionele renderings in een venster, met 
voorinstellingen of verbeterde dialoogvensters

Maken van aanpasbare, herbruikbare blockbibliotheken 

Parametrische 2D-constraints gebruiken om updates van onderdelen te automatiseren 

Geometrie van geo-kaartgegevens maken 

Detecteren van en voldoen aan CAD-standaarden 

Intelligente gereedschapspaletten gebruiken voor invoegen van standaardobjecten 

Aanpassen van uw interface 

Maken van aangepaste menu- en lintinterfaces 

Intuïtief bewerken van geometrie met contextgevoelige linten 

Eenvoudig identificeren en plaatsen van blokken met behulp van visuele galerieën 

Robuuste bibliotheek met invoegtoepassingen van derden
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AutoCAD en concurrerende programma's 
vergelijken
Niet alle CAD-producten worden op dezelfde manier gemaakt. 
Met Autodesk-software kunt u in minder tijd meer doen.

Aanvullende AutoCAD-producten vergelijken
Autodesk heeft een brede portefeuille aan CAD-softwareprogramma’s ontwikkeld die de kernfuncties en functionaliteit 
van AutoCAD 2017 bevatten. Zoek de juiste AutoCAD voor u. Neem contact op met uw Autodesk-reseller voor meer 
informatie.

Beperkt Beperkt

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Beperkt Beperkt Beperkt

Beperkt

Beperkt

Beperkt Beperkt

Beperkt

Beperkt

Beperkt

API’s en programmeren

Krachtige AutoLISP-programma’s gebruiken

Geavanceerde Visual LISP-functies zoals FAS, VLR/VLA, ARX gebruiken

VBA-toepassingen gebruiken

Aangepaste toetsenbordopdracht maken

Eenvoudig macro’s opnemen

Functionaliteit importeren/exporteren 

Geometrie van populaire MCAD-programma’s importeren 

Importeren uit/exporteren naar andere Autodesk-toepassingen 

Modellen voorbereiden en direct naar 3D-printers sturen 

Ondersteuning en stabiliteit 

Profiteren van een algemene, flexibele, synchrone licentiestructuur 

Eenvoudig op uw bedrijf afgestemde insttallatiebestanden maken

Beheer zonder internetverbinding de licenties voor bekende gebruikers

Automatisch update-meldingen ontvangen

Eenvoudig servicepacks/updates installeren

Profiteren van gecertificeerde hardwareondersteuning 
(partnercertificeringen voor grafische kaarten en invoerapparaten) 

Geavanceerde telefonische ondersteuning beschikbaar 

Uitgebreid wereldwijd netwerk van trainingscentra 

Afbeeldingen

Verbeterde weergave van vloeiende 2D-afbeeldingen en lijnen

Hoogwaardige rotatie/panning van 3D-afbeeldingen met Direct X11-
ondersteuning

3D-geometrie met realistische of conceptuele weergaven
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