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Hoàn toàn tương thích với DWG file

Code-level tương thích với các APl và dễ dàng chuyển các 
ứng dụng hỗ trợ của các nhà phát triển.

Làm việc linh hoạt giữa máy tính và thiết bị di động

Không ngừng sáng tạo để đáp ứng như cầu của bạn

Giải pháp tiết kiện và hiệu quả
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Top 5 Lý do vì sao 
Chọn ZWCAD
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Tương thích hoàn toàn với CAD và tương 
thích liền mạch với định dạng .DWG.

Giao diện Classic và Ribbon mang lại cảm giác sử 
dụng tuyệt vời trong thiết kế.

Các câu lệnh và hàm quen thuộc

Tương thích 
với CAD

Các tính năng 
của ZWCAD

Auto-complete Command Input 

MText

Images

Block

External Reference

Table

MLeaders

Selection Preview

Revision Cloud

Layer Properties Manager

Attribute Block

2D 
Drafting

Extract Attribute

Layer States Manager

Object Isolation

SmartMouse

SmartVoice

Lightweight

Insert OLE Object

Import DGN

Quick Select

Match Properties

Lock Up Drawing

File Compare

Overkill

Advanced 
Tools

Micro 
Innovation

Modeling

Visualizing

Viewing

3D 
Modeling

Print with STB/CTB plot style

Print or publish in other formats
Output 
& Share

Giải pháp công nghiệp

From Desktop to Mobile

ZWCAD vs ACAD

Các chuyên gia nói gì về 
ZWCAD
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2D
Drafting

01 02

Auto-complete Command Input

MText
Multi-line text, full text editing functions

Images
Insert raster images, supports 
formats like JPEG, PNG and BMP External Reference

Attach other DWG drawings as 
references

MLeaders
Attach multi-leader annotations

Block

Table

D e s i g n  G r e a t
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Selection Preview
Objects are automatically highlighted
as the cursor hovers over them

03 04

Extract Attribute
Extract attribute information to
a csv/xls/mdb/txt file

Layer States Manager
Save the layer states and restore with one 
click, layer settings can be easily changed

Object Isolation
Control the visibility of specific objects

Advanced
Tools
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Revision Cloud

Attribute Block

2D Draft ing

4

Layer Properties Manager
Set layer properties like color, linetype 
and VP Freeze
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Lock Up Drawing
Lock up the selection with a password so
that it is visible but uneditable

Overkill
Delete duplicates or partially overlapped 
objects

File Compare
Find differences between drawings

Import DGN
Exchange drawing with MicroStation

Insert OLE Object
Embed OLE object into a drawing

Quick Select
A simple filter to select objects based on their properties,  
such as color, layer name and location

®

Match Properties
Apply existing style to other objects Advanced Too ls

Advanced Too ls

®
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3D 
Modeling

Micro 
Innovation

SmartMouse
Chạy câu lệnh bằng con chuột

Modeling
Create and modify 3D modelSmartVoice

Ghi chú bằng âm thanh

Visualizing
Hide and shade

Viewing
View freely with 3D Orbit, and get 
perspective view with DVIEW

Sự nhẹ nhàng và quy trình cài đặt nhanh
Một gói cài đặt với đầy đủ tính năng thiết kế sẽ thả 

những gánh vác nặng nề cho hệ điều hành máy tính của bạn
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Output & 
Share

Giải pháp cho các 
ngành công nghiệp

Print with STB/CTB plot style

Print or publish in other formats

Code-level tương thích với các APl và dễ dàng chuyển các ứng dụng hỗ trợ của 
các nhà phát triển.
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ZWCAD cung cấp giải pháp cho điện thoại di động – CAD 
Pockets một ứng dụng CAD trên thiết bị di động để xem, biên 
tập và chia sẻ các tập tin .dwg qua đám mây

From Desktop 
To Mobile

ZWCAD vs ACAD

Supported

From .dwg R12 to the latest version
DXF/DWT support
Import DGN
Classic and Ribbon interfaces
Customize Ribbon interface (CUI)
Properties Palette
Command prompt with auto-complete
Drawing tab switching
Adaptive Grid
Leader & MLeader
Text and MText
Revcloud
Text in-place editing
Hatch/Gradient Hatch
Tables & Table styles
Field
Layer Properties Manager
Layer Filter
Layer States Manager
OLE
Raster Images
Xrefs in-place editing
Multiple block inserting
Full ACIS modeling & editing
ACIS viewing
3D Orbit
LISP support
Visual Basic for Applications (VBA)
.NET
ActiveX API
MNU, MNS and MNL file support
CTB & STB Plot Style
Plotting
Publish to PDF
Export
SmartMouse
SmartVoice
File Compare
Selection Preview
Match Property 
Group
Quick Select
Multiline and multiline style
Region
Multiple Undo/Redo
Undo/Redo Preview
Parametric Drawing
Express tools

Std Pro FullLT

Compatibility 

Interface

Layer

Annotation

Xref, Block and 
Attribute

3D

Programming

Output

Innovation

Others
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ZWCAD ACAD
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"Tôi rất ấn tượng về ZWCAD+. Cái dễ sử dụng, 
cái định dạng DWG, dòng lệnh phong phú với 
các chức năng đẩy đủ, cái giao diện và giá cả 
phải chăng của ZWCAD+, tất cả những điều 
đó làm tôi có thể cứ tập trung vào công việc 
thiết kế và giải phóng tư duy của mình."

Ray Howard | CEO của CAD2BIM Joris Maes | Chuyên gia thiết kế AutoCAD có nhiều năm kinh ghiệmFrancisco Silva | Kỹ sư thiết kế Daniel Dobrzynsk | Certificated Autodesk Trainer

"The drawings are perfectly compatible in 
ZWCAD. I have made changes in drawings 
and saved them in ZWCAD, which were 
made in AutoCAD, and vice versa. Besides, 
AutoCAD.NET applications can be easily 
used in ZWCAD."

"ZWCAD gây ấn tượng với tôi bởi tính năng 
dễ dàng sử dụng và khả năng truy xuất các 
file. ZWCAD rất trực quang và có đầy đủ 
hướng dẫn cách sử dụng cũng như cách 
dùng các tool."

"Tối ưu hóa thời gian xử lý các bản vẽ là điều 
cực kì quan trọng. Với SmartVoice, Dynamic 
blocks và CUI, ZWCAD đã làm được điều này."

Ralph Grabowski | Quản lý biên tập  của Tenlinks.com

"Tôi thường tham khảo sự tương thích của các 
sản phẩm cạnh tranh với Autodesk. Sau khi so 
sánh các bản vẽ phức tạp và độ tương thích so 
với file DWG. ZWCAD là sản phẩm khiến tôi hài 
lòng nhất, thể hiện đúng từng bản vẽ chính xác 
nhất."
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Các chuyên gia nói gì về
ZWCAD

William Forty | 

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thay thế sản 
phẩm CAD mà tôi đang sử dụng, nhưng với sự 
tương thích ấn tượng và sự phát triển về API, 
cũng như chất lượng sản phẩm. Tôi chắc chắn 
sẽ sử dụng ZWCAD cho lần nâng cấp tới.”
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Chuyên gia CAD trong lĩnh vực cơ khí 
và xây dựng




