
Design Great

Giao diện  dark theme hoàn toàn mới

Với độ sáng thấp hơn, độ tương phản cao làm giảm hiện 
tượng mỏi mắt khi làm việc trức tiếp với màn hình trong 
thời gian dài. Nhờ vậy, người dùng nhận được trải 
nghiệm sử dụng phần mềm tốt hơn trong suốt cả ngày 
làm việc. ZWCAD 2018 hỗ trợ tương thích hiển thị độ 
phân giải cao 4K.

Tính năng mới trong ZWCAD 2018

5 lý do hàng đầu chọn ZWCAD 
1

2

3

4

5

Tương thích hoàn toàn với định dạng DWG

Tương thích cấp độ mã nguồn API và dễ dàng chuyển đổi ứng dụng

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

Không ngừng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của bạn  

Giải pháp tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Bản quyền vĩnh 
viễn
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Tạo QR-Code/Barcode 

Tạo QR-Code hay Barcode cho các ghi chú văn bản và chèn 
vào trong bản vẽ, đặc biệt được sử dụng cho nội dung 
thanh tiêu đề. 

Solprof- Chuyển đổi 3D sang bản vẽ 2D drawing

Các mô hình dự án 3D được chuyển sang các mặt phẳng 
2D song song và tạo các hình ảnh profile 2D.

Đổi chiều các mũi tên

Câu lệnh được mong đợi AIDIMFLIPARROW đã có mặt trong 
ZWCAD 2018. Click vào 1 điểm trên mũi tên và bạn có thể dễ 
dàng đổi chiều của chúng.

Tính năng mới trong ZWCAD 2018

Khả năng tùy chỉnh giao diện mạnh mẽ

ZWCAD hỗ trợ tùy chỉnh giao diện các classic menu, toolbar, 
keyboard shortcut, right-click menu và load Partial CUI menu.
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