


ZMIENIAJ ŚWIAT.
 PROJEKTUJ Z VECTORWORKS ARCHITECT

Vectorworks to optymalne rozwiązanie CAD/BIM, które czynnie wspiera kreatywną 

pracę projektanta. Vectorworks Architect usprawni Twój proces projektowy i pozwoli 

Ci czerpać więcej przyjemności z rysowania. Z Vectorworks zrealizujesz każdą swoją 

wizję - zarówno w 2D, jak i 3D.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 W 2D I 3D

W Vectorworks technologie pracy w 2D, 3D i BIM mogą się dowolnie przeplatać na każdym 

etapie zaawansowania. Wybór metody zależy wyłącznie od Ciebie. Pracę nad swoim projektem 

możesz rozpocząć od szkicu 2D, następnie uszczegółowić go, wykorzystując w tym celu 

narzędzia graficzne i bogate zasoby rysunkowe, a na koniec przejść do rzutu perspektywicznego 

i wyświetlić go w 3D. Proces projektowy możesz także odwrócić, zaczynając od wymodelowania 

wnętrza 3D za pomocą specjalistycznych narzędzi lub wyekstrudowania powierzchni w 

celu szybkiego utworzenia brył. Ostatecznie wystarczy przejść do rzutu 2D/głównego, aby 

wygenerować rysunek planu podstawowego. Wniosek? Wszystkie elementy swojego projektu 

rysujesz tylko raz, ponieważ widoki 2D i 3D są ze sobą sprzężone w czasie rzeczywistym, co 

znacznie ułatwia i przyspiesza wszelkie modyfikacje. Na przykład przesunięcie schodów w 2D 

zostanie automatycznie odwzorowane w ten sam sposób w 3D, a jeśli rozpoczniesz pracę od 

utworzenia modelu 3D, program automatycznie wygeneruje rzut 2D.



IMAGE EFFECTS - ARCH

Nowe efekty graficzne stosuje się w 

oknach widoku oraz zaimportowanych 

obrazach, co pozwala przygotować 

prezentacje w tym samym 

oprogramowaniu, w którym 

utworzyliśmy projekt.

Dzięki narzędziom graficznym dostępnym w Vectorworks 

Architect programy takie jak: Photoshop®, Illustrator® czy 

Indesign® nie będą Ci już potrzebne. Z Vectorworks nie musisz 

już korzystać z innych aplikacji, aby wykonać podstawową 

edycję obrazu. Vectorworks posiada narzędzia umożliwiające 

tworzenie najwyższej klasy prezentacji 2D i 3D na każdym 

etapie procesu projektowego. Z łatwością nadasz swojemu 

rysunkowi ostateczny szlif, używając dostępnych w Vectorworks 

gradientów, tekstur 2D lub stylów szkicowania, zmieniając 

grubości linii lub ustawiając żądaną przejrzystość i cienie.

MOŻLIWOŚCI 

GRAFICZNE
UPROSZCZENIE PROCESU

PROJEKTOWEGO



 ZAINSPIRUJ SWOICH

KLIENTÓW 

Vectorworks Architect to znacznie więcej niż oprogramowanie CAD. Z naszym programem 

Twoje projekty nabiorą życia i indywidualnego stylu. Vectorworks oferuje bogate możliwości 

prezentacyjne: od inspirujących prezentacji w formie odręcznych szkiców, przez rzuty 

perspektywiczne w stylu ilustracyjnym, fotorealistyczne wizualizacje 3D, aż po animowany 

spacer po zaprojektowanej przestrzeni. Dzięki funkcji Fotointegracji modelu każdy ze 

swoich modeli 3D płynnie wkomponujesz w zdjęcie istniejącej lokalizacji.



 

Zasoby dostępne w bibliotekach Vectorworks odgrywają istotną rolę w 

procesie realizacji pomysłów i definiowania materiałów. Zaawansowane opcje 

Menedżera zasobów umożliwiają łatwe wyszukiwanie, tworzenie własnych 

i edycję istniejących zasobów. Obok poręcznych bibliotek standardowych 

użytkownicy Vectorworks mogą także korzystać z bogatych bibliotek 

BIMobject® lub SketchUp® 3D Warehouse - i to bezpośrednio z poziomu 

interfejsu Vectorworks. W odpowiedzi na rosnącą ilość danych BIM, wersję 

Vectorworks 2019 wzbogaciliśmy o funkcje wspomagające wyszukiwanie 

i filtrowanie klas i warstw projektowych. W praktyce oznacza to, że w 

każdej chwili możesz wyszukać interesujący Cię element poprzez wpisanie 

słowa klucza lub wyświetlić interesujące Cię klasy i warstwy na podstawie 

określonych kryteriów. To nasz kolejny krok w kierunku zwiększenia 

wydajności Twojej pracy.

SZYBSZE
 PROJEKTOWANIE 



   
 MODELUJ  

BEZ OGRANICZEŃ

Vectorworks to kombinacja programów SketchUp™, Rhino™ i SolidWorks™ w jednym 

intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika pakiecie. Teraz każdy może przekształcać proste 

linie i powierzchnie w organiczne kształty. Dzięki technologii Subdivision Modelling - 

opracowanej przez Pixar Animation Studios - oraz modelowaniu krzywych i powierzchni 

NURBS użytkownik Vectorworks może narysować wszystko to, co podpowie mu 

wyobraźnia. Może również skorzystać ze skryptów graficznych Marionette i projektować 

parametrycznie. Wszystkie samodzielnie wymodelowane obiekty 3D można dodatkowo 

wzbogacić o informacje alfanumeryczne i płynnie zintegrować z modelem BIM.



Wszystkie wersje branżowe Vectorworks wyposażone są w 

zintegrowany moduł Renderworks - aktualnie najlepsze na 

rynku narzędzie do renderowania, oparte na wielokrotnie 

nagradzanym silniku Cinema 4D. Renderworks gwarantuje 

dokładną i przejrzystą wizualizację na każdym etapie procesu 

projektowania. Dodatkowym atutem w wersji 2019 jest 

rozszerzone zastosowanie technologii Vectorworks Graphics 

Module (VGM), przyspieszającej wyświetlanie grafiki w OpenGL.

 ZINTEGROWANE 

RENDEROWANIE
 PRODUKTYWNOŚĆ

Twój czas jest cenny - a 

nam w Vectorworks zależy 

na tym, abyś wykorzystał 

go efektywnie i twórczo. 

Vectorworks Architect 

pozwala skrócić cały proces 

projektowy, czyniąc go 

prostym i przyjemnym.

ZWIĘKSZ
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BEZKOLIZYJNA 
WSPÓŁPRACA
BRANŻOWA
Rozbudowana lista importowanych i eksportowanych 

formatów danych znacznie ułatwia współpracę  

z użytkownikami innych programów: eksportuj modele 

NURBS do Rhino lub importuj modele koncepcyjne ze 

SketchUp® do Vectorworks. Zastosowanie formatu IFC 

dla BIM znacznie ułatwia komunikację z konsultantami 

i współpracownikami, którzy korzystają z Revit® lub 

innego oprogramowania BIM. Oprócz IFC Vectorworks 

obsługuje także pliki DXF/DWG, OBJ, STL, PDF, 3DS, 

SHAPE, jak i wiele innych popularnych formatów 

wymiany danych.

RODZAJ PLIKU IMPORT EKSPORT

Photoshop (.PSD)

Point Cloud

Python Script 

Revit (.RVT, .RFA)

Rhino (.3DM)

SAT

SketchUp (.SKP)

STP/STEP

STL

Web View

RODZAJ PLIKU IMPORT EKSPORT

3D PDF

3DS

BCF

Cinema 4D (.C4D)

C4D Textures

Collada

Database

CSV

DWG/DXF/DWF

ECW

FBX

gbXML

RODZAJ PLIKU IMPORT EKSPORT

GIS shapefile (.SHP)

HDRI/HDR

IFC 

IGS/IGES

Illustrator (.EPS)

PLIKI OBRAZÓW  
(GIF, BMP, TIF, JPG, PNG)

KML

MOV

mtextur

OBJ

Parasolid X-T

PDF & PDF/A

VECTORWORKS ARCHITECT FORMATY PLIKÓW - IMPORT/EKSPORT
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AUTOMATYCZNIE
I BEZBŁĘDNIE

W Vectorworks Architect kilka procesów odbywa się jednocześnie: podczas rysowania 

program automatycznie zapisuje w tle informacje (takie jak obwód, powierzchnia, objętość 

czy cena) na temat obiektów istniejących w Twoim projekcie. Tak zgromadzone dane możesz 

następnie udostępniać swoim współpracownikom lub klientom we wszystkich powszechnie 

stosowanych formatach. Jakakolwiek zmiana wprowadzona do projektu spowoduje 

automatyczną aktualizację raportów. Dzięki Vectorworks wyeliminujesz ryzyko błędnych 

obliczeń. Dodatkową zaletą naszego oprogramowania jest możliwość wymiany danych 

pomiędzy arkuszami a obiektami wstawionymi do rysunku, a co za tym idzie - edycja obiektów 

bezpośrednio z poziomu arkusza.



Zaprezentuj efekt końcowy swojej pracy w niebanalny 

sposób. Projekt umieszczony w Chmurze klienci będą 

mogli obejrzeć w przeglądarce na własnym komputerze lub 

urządzeniu mobilnym, a używając Vectorworks w połączeniu 

ze smartfonem i goglami VR, udać się na wirtualny spacer 

po zaprojektowanej przestrzeni. Jeśli zdecydujesz się na 

udostępnienie plików w formacie PDF 3D, umożliwisz im 

samodzielną nawigację po zaprojektowanym obiekcie.

ZAIMPONUJ
 SWOIM KLIENTOM



   

ŁATWOŚĆ
 OBSŁUGI

Vectorworks Architect to jeden z najłatwiejszych w obsłudze programów branżowych 

dostępnych na rynku. Przejrzysty interfejs powstał w oparciu o tradycyjne techniki 

kreślarskie, dzięki czemu już od pierwszej chwili wszystkie narzędzia wydają się 

znajome. Bezpłatne szkolenia wideo, podpowiedzi inteligentnego kursora  

i rozbudowana pomoc online umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy w programie nawet 

zupełnie początkującym użytkownikom. Więcej porad, trików i sztuczek odkryjesz na 

naszych forach dla użytkowników i w czasie profesjonalnych szkoleń prowadzonych 

przez ekspertów Vectorworks. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu  

z naszymi lokalnymi przedstawicielami.

Obraz: The Kitchen Bijenkorf Utrecht © i29 interior architects



 
 

VECTORWORKS
 PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE CAD/BIM DLA PROJEKTANTÓW

Vectorworks i projektowanie są ze sobą nierozerwalnie związane. Od 1985 roku nasze 

oprogramowanie jest narzędziem pracy architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, 

projektantów ogrodów i wnętrz oraz projektantów z branży rozrywkowej. Aktualnie z Vectorworks 

korzysta ponad pół miliona profesjonalnych użytkowników, którzy aktywnie wpływają na 

formę otaczającego nas świata. Świat podlega nieustannej ewolucji, ale jedna rzecz pozostaje 

niezmienna: dobry projekt powstaje w głowie projektanta. Vectorworks umożliwia płynne przejście 

od inspiracji do gotowego projektu. Oferujemy projektantom intuicyjne i efektywne narzędzia, 

które pomagają im wprowadzać w życie i skutecznie promować wizjonerskie innowacje. 

Odkrywaj, eksperymentuj i projektuj bez ograniczeń. Projektuj z Vectorworks.

Obraz: Heineken Nederland B.V.



 WYMAGANIA 

SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE

Mac OS 10.13 (High Sierra)
Mac OS 10.1 (Sierra)
Mac OS X 10.11 (El Capitan)
Mac OS X 10.10 (Yosemite)
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 SP1 64-bit
64-bit Intel Core i5
(lub ekwiwalent AMD) 
lub lepsze

RAM
4GB minimum
8GB zalecany
16GB-32GB zalecany 
w przypadku dużych plików 
i złożonych renderów 

Graficzne*
Profesjonalna karta graficzna 
musi być kompatybilna 
z  OpenGL 2.1
VRAM: 1GB minimum,
2GB-4GB zalecany

Rozdzielczość ekranu 
1920x1080 lub wyższa zalecana

* Najnowsza wersja programu intensywnie korzysta z karty 
graficznej. Wydajność i jakość obrazu generowanego przez 
Vectorworks Graphics Module zależy bezpośrednio od 
szybkości, pamięci i technicznych możliwości karty graficznej. 
Nowa wersja zapewnia szybką i płynną pracę w kombinacji z 
odpowiednim sprzętem, ale też znacznie wolniejszą w przypadku 
niekompatybilnego sprzętu. Karta graficzna musi obsługiwać co 
najmniej wersję 2.1 OpenGL. Karty niespełniające tych zaleceń 
spowodują ograniczenie funkcjonalności i efektywności, w 
szczególności w przypadku wyświetlania obrazu w OpenGL. 
Generalnie obowiązuje zasada, że im lepsza karta graficzna, tym 
lepsze doświadczenie użytkownika. Wejdź na kbase.vectorworks.
net w celu uzyskania najnowszych informacji technicznych i na 
vectorworks.net/sysreq w celu uzyskania aktualnych wskazówek 
systemowych.



Pobierz wersję demonstracyjną na www.vectorworks.pl
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