Zveřejněn ZWCAD+ 2015 SP1: Schopnost využití větší pamětí
a mnohem více
GUANGZHOU, Čína: 5. Prosinec 2014 -- ZWCAD DESIGN, inovativní dodavatel CAD
řešení pro MCAD a AEC průmysl, dnes oznámil vydání nového servis packu ZWCAD+
2015 SP1 s novými funkcemi a vylepšeními:
•
•
•
•

Využití větší paměti
Export Google Earth
Spolupráce se ZW3D
8 DOSLib funkcí a více.

Díky zpětné vazbě od uživatelů ZWCAD+ 2015 Vám ZWCAD+ 2015 SP1 přináší nové
funkce zaměřené přímo na vylepšení uživatelského zážitku ze softwaru a
navrhování:
•
•
•

Rychlejší otevírání velkých souborů
Flexibilnější import a export Google Earth
Praktické přepnutí mezi ZWCAD+ a ZW3D.

Novinky ZWCAD+ 2015 SP1 zahrnují:

Využití větší paměti
Pro počítače s RAM pamětí menší než 3GB, může mít ZWCAD+2015 SP1 větší
zdrojovou paměť, což umožní návrhářům zvládnout větší soubory bez konstantního
selhávání.

Export Google Earth
Pomocí jednoduchého získávání přesné informace lokace pomocí GEIN a generování
KML souboru pomocí GEOUT, mohou návrháři přesně nahlídnout na jejich návrh na
Google Earth.

Spolupráce se ZW3D
ZWCAD+2015 SP1 umožňuje přepínání mezi ZWCAD+ a ZW3D. Když uživatelé
spustí příkaz 3DOPEN, DWG/DXF, budou soubory přesměrovány do Z3 formátu a
automaticky otevřeny v ZW3D.

Nové funkce VBA a LISP
ZWCAD+ 2015-SP1 přináší 8 nových LISP funkcí a novou VBA metodu a

objekty pro snadnější vyvolání funkcí.
.

Další vylepšení je optimalizovaný postup s vysokou prioritou na úrovni kódu, který
zajistí správnou velikost obrázku, jednotky a zobrazení rozlišení, vylepšením funkcí
bloku se vyhnete problémům, spojeným s neočekávaným přemístěním reference.
" ZWCAD + je hrdý na své snadné použití a lehce dostupné pracovní postupy," řekl
Daniel Huang, produktový manažer ZWCAD +. "Tentokrát ZWCAD opět nabízí plynulejší
navrhování a lepší znázornění pomocí funkcí Google Earth Export, Spolupráce se
ZW3D a dalších."

V tomto servis packu ZWCAD12015 SP1 je daleko více vylepšení. Zkuste náš
nejnovější produkt, uživatelé si jej mohou stáhnout zde STÁHNOUT A VYZKOUŠET
SP1
Pro detailní informace o produktu, mohou uživatelé navštívit http://www.zwsoft.cz nebo
náš oficiální Facebook.

O společnosti ZWCAD Design
ZWCAD design Co., Ltd. je mezinárodním poskytovatelem CAD software prostřednictvím
sítě více než 300 partnerů v 80+ zemích a regionech. Její produkt ZWCAD+ je používán
CAD návrháři (projektanty, architekty, designéry …) napříč AEC a MCAD průmyslem.

