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Okno 3D ArchiCADa (aksonometrie, perspektywy) jest jednym z okien roboczych, podobnie jak okna nawiązujące do tradycyjnych 
rzutów, przekrojów i elewacji. Dane i rysunki dokumentacji aktualizowane są samoczynnie, bez obawy utraty jej spójności. Sugestywne 
wizualizacje generować można na każdym etapie projektowania. ArchiCAD wspiera też pracę w zespole. Dostęp do pliku projektu jest 
możliwy z wielu stanowisk komputerowych.
Pomoc techniczna
ArchiCAD dostarczany jest w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją opisującą wyczerpująco tajniki pracy z programem. 
Pomoc techniczna oferowana jest bezpłatnie użytkownikom komercyjnej wersji programu. Szkolenia prowadzone są nie tylko przez 
sprzedawców, lecz też przez niezależne firmy i szereg uczelni. Intensywnie działa polskie forum ArchiCADa (www.archiclub.pl). Ponad 
dwa tysiące zarejestrowanych użytkowników dzieli się tam swoimi doświadczeniami, dyskutuje i udziela porad nowicjuszom.
Aktualizacje
ArchiCAD jest intensywnie rozwijany. Aktualizacje pojawiają się regularnie. nie stosuje się obowiązkowych umów serwisowych. nowości 
w kolejnych wersjach to zwykle przełomowe technologie, wyznaczające nowe kierunki w rozwoju oprogramowania.
Wersje testowe
ArchiCAD posiada trzy wersje pozwalające poznać możliwości programu - wersję demo (bez możliwości zapisu danych), wersję 
edukacyjną (działającą przez rok) oraz wersję testową (działającą przez miesiąc). Są one dostępne bezpłatnie poprzez Internet.
Wymagania
ArchiCADa uruchomić można na każdym nowoczesnym komputerze z systemem Windows (XP lub Vista) lub Apple macOS X (komputery 
macintosh).
Więcej informacji:   www.archicad.pl

Łatwość obsługi
ArchiCAD jest programem opracowanym od podstaw z myślą o architekturze. uważany jest za 
najłatwiejszą do opanowania aplikację w swej kategorii (zaawansowane oprogramowanie CAD 
dla architektów i projektantów).
Możliwości
ArchiCAD przełamuje ograniczenia tradycyjnego oprogramowania CAD – pracuje w sposób 
intuicyjnie zrozumiały, pozwalając swobodnie kształtować wszelkie formy podsuwane przez 
wyobraźnię. Wirtualna makieta służy nie tylko prezentowaniu projektowanego budynku. 
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Oryginalność
Oryginalna koncepcja Wirtualnego Budynku, w oparciu o którą działa ArchiCAD, pozwala na 
wydajną pracę twórczą bez absorbowania uwagi technicznymi aspektami projektowania. 
Praca z programem jest konstruowaniem komputerowej makiety, z której otrzymywane 
są automatycznie rysunki dokumentacji. Z makietą powiązane są interaktywnie wszelkie 
informacje dotyczące projektu. ArchiCAD jest prekursorem idei BIm (ang. Building Information 
modeling – modelowanie Informacji o Budynku).

ArchiCAD zaawansowany program do projektowania 
architektonicznego.
Każdy projektant chciałby, by jego idee twórcze zostały 
zrealizowane możliwie szybko. ArchiCAD pozwala 
spojrzeć w przyszłość już podczas projektowania. 
Szczegóły projektowanej budowli lub wnętrza możemy 
ocenić już w trakcie pracy nad koncepcją. 
Dzięki ArchiCADowi wiedza projektanta może być 
wykorzystana efektywniej, a projektowanie przebiega 
sprawnie i pewnie.

Kompatybilność
ArchiCAD zapewnia łatwą wymianę danych ze wszystkimi popularnymi 
aplikacjami CAD, a także z szeregiem specjalistycznych programów z innych 
branż. Wymiana plików i informacji może odbywać się m.in. w formatach 
DWG/DXF. Zaawansowana obsługa formatu PDF i PDF 3D pozwala na 
zapis wielostronicowych dokumentów (nawet całej dokumentacji), a także 
wczytywanie plików PDF do projektu.
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