
 

Sản phẩm & Chính sách cấp phép phần mềm ZWCAD 

Áp dụng cho tất cả các phiên bản 

1. Sản phẩm 

ZWCAD hiện tại bao gồm các sản phẩm sau được phân phối tại Việt Nam 

 ZWCAD Classic Pro 

 ZWCAD 2018 Standard 

 ZWCAD 2018 Pro 

 ZWCAD 2018 Architecture 

 ZWCAD 2018 Mechanical 

Mỗi sản phẩm có giá bán khác nhau phí nâng cấp cũng khác nhau 

2. Chính sách cấp phép 

ZWCAD về bản chất là gói Thương Mại (Commercial) đầy đủ tính năng (Full Option) được cung cấp chủ yếu cho doanh nghiệp 

mọi ngành nghề và lĩnh vực, đối với Sinh viên/ ngành giáo dục sẽ có ưu đãi và hỗ trợ riêng (không cắt bớt Option). 

Giấy phép của ZWCAD được thiết kế để sử dụng sản phẩm một cách dễ dàng hơn, bất kỳ dự án nào của bạn cũng được triển 

khai. Cho dù bạn là ai? Bạn còn đang đi học, là một công ty thiết kế nhỏ hoặc một công ty đa quốc gia , bạn hoàn toàn có thể 

sử dụng giấy phép dùng thử miễn phí của ZWCAD ,sau đó chọn lựa sản phẩm phù hợp với mình và mua chúng để sử dụng lâu 

dài hơn. 

Các giấy phép của ZWCAD được cấp phép Vĩnh viễn  (Pepertual License) sẽ có rất lớn lợi thế trong việc tiết kiệm chi phí, thời 

gian cho khách hàng khi không phải bỏ chi phí hàng năm, học lại các thao tác. Đóng gói bản quyền bằng Product Key (Soft-key) 

Các loại giấy phép bản quyền gồm có Stand-Alone License, Multi-License, Network License => Vĩnh viễn 

Licensing options 
Stand-Alone 

Soft-key 

Multi-Seat Stand-Alone 

Soft-key 

Network 

Soft-key 

Số bản quyền trên mỗi giấy phép Một bản quyền Nhiều bản quyền Nhiều bản quyền 

Giấy phép thả nổi/Floating License X X ✔ 

Giấy phép mượn/License Borrowing X X ✔ 

Trình triển khai /Deployment Wizard X X ✔ 

Kết nối LAN/LAN Connecting X X ✔ 

Giấy phép VPN /VPN Licensing X X ✔ 

Mua tối thiểu 1 1 5 

 

Đối với hình thức Stand Alone License thì khi máy tính bị hỏng hoặc không cần sử dụng trong một thời gian dài  hoặc muốn 

chuyển đổi thì khách hàng có thể sử dụng tính năng Return License ngay trên phần mềm để De-active, sau đó cài đặt lại trên 

1 máy mới và kích hoạt lại bằng chính License đó. Mọi thông tin về quyền của máy cũ sẽ bị xóa toàn bộ trên máy chủ của 

ZWCAD. 

Multi-Seat Stand-Alone là một giấy phép Stand-alone đóng gói 5 hoặc 10 License hay 100 tùy thuộc nhu cầu khách hàng, cho 

phép bạn cài đặt, đăng ký và kích hoạt một hoặc nhiều sản phẩm của ZWCAD trên nhiều máy tính sử dụng một với 1 mã số 

kích hoạt duy nhất. 

Đối với hình thức Network License thì máy chủ cài NLM (Network License Manager) theo nguyên tắc hoạt động của nó là khi 

máy trạm kết nối tới máy chủ với yêu cầu License sản phẩm ZWCAD thì công cụ NLM sé đếm số License khả thi và máy chủ sẽ 



cấp License cho máy trạm hoạt động và ngược lại. Sau khi máy trạm không sử dụng phần mềm thì License đó sẽ được chuyển 

về cho máy chủ  và sẽ được cấp cho một máy trạm khác nếu có nhu cầu sử dụng. 

Lợi ích của Network License 

 Soft-key (Key linh động) giúp bạn chuyển phần mềm ZWCAD tới các máy tính khác nhau, điều này tương đối thích hợp 

khi máy tính của doanh nghiệp bạn ở nhiều địa điểm cách xa nhau. 

 “License Borrowing” cho phép các máy trạm sử dụng được 1 bản copy trong Network license mà không cần kết nối tới 

máy chủ và có thể làm việc ngoài văn phòng. 

 Gửi các file cài đặt vào trong một thư mục và chia sẻ trên mạng LAN không có tên miền. Sau đó các máy trạm có thể 

cài đặt được cấu hình phần mềm từ thư mục được chia sẻ. 

 Đối với các công ty đa quốc gia, hoặc có nhiều văn phòng khác nhau, Virtual Private Network (VPN) cho phép thiết lập 

các license gọi là cấp phép đường dài (long-distance) để quản lý các License của họ. 

Giá của giấy phép Networks License sẽ cộng thêm US $50 nếu mua dưới 5 License ZWCAD, mua trên 5 sẽ bằng giá với Stand-

Alone (Thêm điểm cộng về lợi thế giá và linh hoạt cấp phép) 

 

3. Chính sách nâng cấp bản quyền 

Cực kỳ tiết kiệm chi phí. Chỉ cần bạn muốn nâng cấp lên phiên bản mới nhất từ bản cũ đang dùng, bạn chỉ trả tiền 1 lần. 

 ZWCAD cung cấp cho bạn một chính sách nâng cấp tốt hơn bao giờ hết. Chính sách này không buộc bạn phải nâng cấp 

hàng năm. Với những khách hàng hiện tại đang sử dụng ZWCAD, hãng sẽ luôn cải tiến và cung cấp bản nâng cấp miễn 

phí  (ví dụ các gói Services Pack). Chi phí nâng cấp lên Version mới (ví dụ từ 2012-2018) khoảng 30% giá trị bản quyền 

mua mới. 

 Để nâng cấp, bạn phải gửi thông tin bao gồm Tên công ty, người liên hệ và Mã Key phiên bản cũ 

 

4. Hỗ trợ từ PACISOFT 

 Đăng ký bảo vệ Deal cho các khách hàng có thông tin gồm Tên,địa chỉ, người liên hệ (email, điện thoại) 

 Hỗ trợ tờ rơi quảng cáo 

 Hỗ trợ đăng thông tin lên web zwcad.com.vn 

 Hỗ trợ Demo tại văn phòng khách hàng cuối 

 Hỗ trợ miễn phí License dùng thử tối thiểu 30 ngày đến 365 ngày (có điều kiện) 

 Hỗ trợ sau bán hàng (cài đặt, kỹ thuật) 

 

 

www.zwcad.pacisoft.com 


