DraftDight 2019 Standart

DraftSight 2019 Professional

DraftSight 2019 Premium

DraftSight 2019 Enterprise

KTO

Jednotlivci, študenti, učitelia
a hobby

Spoločnosti a jednotlivci

Jednotlivci, dizajnéri,
konštruktéri výrobcovia,
profesionáli a spoločnosti

Veľké spoločnosti s mnoho
používateľmi alebo viacerými
lokalitami

ČO

2D CAD navrhovanie s
priateľským Interface
rozhraním a základnými 2D
nástrojmi

Nadstavbové 2D CAD riešenie s
funkciami ktoré Vám ušetria čas a
s API, ktoré Vám pomôžu
konštruovať ľahko a rýchlo

OPERAČNÝ SYSTÉM
AKO KÚPIŤ

Windows® (Mac a Linux: Iba
Beta)
Objednať online

Windows®
Objednať online

TIAL

NIE

ÁNO

LICENCIA

Predplatné (prenájom): 12
mesiacov

Predplatné (Prenájom): 12
mesiacov

CENA

99 € bez DPH

199 € bez DPH

PODPORA

1. swYm komunita cez fórum
2. Emailom pre aktiváciu a
inštaláciu

1. swYm komunita cez fórum
2. Emailom pre aktiváciu a
inštaláciu

DraftSight 2019 Enterprise Plus
Veľké organizácie s viacerými
lokalitami, dizajnérmi,
konštruktérmi, výrobcami a
profesionálmi.

Robustné 2D riešenie a 3D
Komplexné 2D a 3D riešenie, ktoré
dizajn ktoré Vám ponúka Kompletné 2D riešnie, ktoré spĺňa
spĺňa všetky požiadavky na
modelovanie, vytváranie
všetky potreby dizajnu. Včetne
konštripvanie a modelár. Zahŕňa
prototypov, konštruovanie, technickej podpory a sieťových
kompletnú technickú podporu a
rezanie laserom a spĺňa
licencií.
sieťové licencie
požiadavky pre 3D tlač
Windows®
Windows®
Windows®
Minimálne 2 licencie
Minimálne 2 licencie
V ponuke predajcov, požiadajte o V ponuke predajcov, požiadajte o
Objednať online
cenovú ponuku tu...
cenovú ponuku tu...
NIE
ÁNO
ÁNO
Predplatné (Prenájom) : 12
Predplatné (Prenájom) : 12
Predplatné (Prenájom): 12
mesiacov. Alebo trvalá licencia + mesiacov. Alebo trvalá licencia +
mesiacov
servis na 12 mesiacov
servis na 12 mesiacov
Prenájom: 399 € bez DPH
Prenájom: 699 € bez DPH
499 € bez DPH
Trvalá licencia: 499 € bez DPH
Trvalá licencia: 899 € bez DPH
Servis 1 rok: 299 € bez DPH
Servis 1 rok: 499 € bez DPH
1. swYm komunita cez fórum
1. swYm komunita cez fórum
1. swYm komunita cez fórum
2. Technická podpora cez Vášho
2. Emailom pre aktiváciu a
2. Technická podpora cez Vášho
predajcu mailom alebo
inštaláciu
predajcu mailom alebo telefonicky
telefonicky

