Алтернативното решение за професионално CAD проектиране
IntelliCAD е единствения алтернативен отговор на
AutoCAD (*), динамично развиващ се чрез Internet под
егидата на организацията IntelliCAD (www.Intellicad.org).
IntelliCAD се използва днес от хиляди архитекти и
инженери, които се нуждаят от професионална,
съвместима с AutoCAD 3D CAD среда за изчертаване на
достъпна цена. 4M е сред първите членове на ITC,
спомогнали за една от най-добрите версии на IntelliCAD
на международно ниво.

Умната идея

Съвместимост с Autodesk AutoCAD
ѕрочитане и обработка на файлове DGW, цялостна поддръжка на Command Line,
menu (.MNU) и script (.SCR) файлове, шрифтове, инструменти AutoLISP
(включително .DCL), ADS поддръжка на повечето приложения, появяване на
фигури (Raster Image), AutoCAD 3D команди и т.н.

IDEA е високо продуктивен, обект

Напреднали Характеристики
Отваряне на файлове (MDI), поддръжка на технологията ActiveX на Microsoft,
специално обработване (ExplorerЩ) на слоеве, блокове, видове линии и др.,
визуализация на блокове, Real Time Pan & Zoom, кликване с десен бутон на
мишката за показване свойствата на избраните обекти, създаване и съхранение
на Script files, произволно организиране на menus и toolbars от ползвателя,
висококачествен 3D фотореализъм.

чертожна среда с неограничени въ

(*) Autocad е запазена марка на компанияма Autodesk.

Архитектурен софтуерен пакет, използ
технология. Функционира в независ
архитектурен синтез. IDEA помага на
създадат дори най-сложните дизайнер
получат на момента оптималното решен
по перфектен начин.

5+1 причини да използвате продуктите на 4М
➥ Цялостно проектиране базирано на основата на Обектно Ориентирано Програмиране, осъществено чрез най-съвременни
средства (C++) и високо технологичен инженерен софтуер.

➥ Независима среда за изчертаване (включваща IntelliCAD), осигуряваща пълна независимост от други чертожни програми, но
запазваща най-разпространените CAD стандарти и dwg формат.

➥ Работещи с реални 3D модели на сградите по време на проектирането. Неограничена свобода на творчество посредством
диалогови прозорци, отнасящи се до свойствата на обектите и сградите.

➥ Безпроблемна двустранна връзка между CAD приложенията и изчислителните модули (за STRAD, STEEL и FINE).
➥ Изчислителни модули базирани на богата и надеждна методическа основа, заимствана от най-съвременните техники и стандарти.
Резултатите са документирани и перфектно представени.

➥ Продуктите на 4M обединяват Архитекта и Инженерите от различните специалности във всички стадии при проектирането на
една сграда.
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