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Funktionerna omfattar följande:
Lättillgänglig dokumentation samt verktyg för design- 
och skiss
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Community-resurser: Åtkomst till communitysupport 
online och en stor mängd utbildningsresurser, inklusive 
vår kostnadsfria guide som hjälper dig att komma igång.
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Verktygslåda för DraftSight: Ett mekaniskt 
symbolbibliotek som du kan använda och snabbt infoga 
standardiserad maskinvara, ballonger, svetssymboler, 
ytbehandlingssymboler med mera. 
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Designbibliotek: En central plats för användardefinierade 
återanvändbara element såsom block som enkelt kan 
dra och släppas på ritningen.
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Verktygslåda för DraftSight: Ett mekaniskt 
symbolbibliotek som du kan använda och snabbt infoga 
standardiserad maskinvara, ballonger, svetssymboler, 
ytbehandlingssymboler med mera. 
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Designbibliotek: En central plats för användardefinierade 
återanvändbara element såsom block som enkelt kan 
dra och släppas på ritningen.
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Ritningsjämförelse: Hitta snabbt skillnader mellan 
liknande ritningar med grafisk jämförelse.
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Batchutskrift: Skriv ut flera dokument på en gång och 
spara batchutskriftsjobb för kommande användning. 
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Importera DGN-filer för redigering direkt eller bifoga 
filerna som referens eller för att ha informationen till 
hands.
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Generering av G-kod, konvertera ritningar till G-kod för att 
sända data direkt till CNC maskinen för att tillverka 
parten

P P

PDF-underlag: Bifoga enkelt sidor från ett PDF-dokument 
till en ritning med kommandot AttachPDF. 

P P



DraftSight 2D Produktmatris

DraftSight 
Enterprise

DraftSight 
Professional

DraftSight
Free

Funktionerna omfattar följande:

DraftSight API:er och API-uppdateringar: Med API:er kan 
slutanvändarna anpassa och automatisera DraftSight för 
att stödja LISP-rutiner eller andra makron.

P P

Batchutskrift: Skriv ut flera dokument på en gång och 
spara batchutskriftsjobb för kommande användning. 
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Förhandsgranskning av skikt: Visa snabbt vilka enheter 
som är på vilka skikt, ett i taget eller en uppsättning 
angivna skikt. 
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Håll dig uppdaterad: Få produktuppgraderingar, nya 
versioner och servicepaket som blir tillgängliga under din 
behörighetsperiod, så håller du dig alltid uppdaterad.
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Teknisk support: Få hjälp via telefon och e-post. P

Nätverkslicens: Underlättar driftsättning av 2D CAD i 
hela organisationen och tar bort krånglet med 
licenshantering och inkompatibilitetsproblem med data 
från olika versioner.

P

Driftsättningsguide: Gör det möjligt för stora grupper 
användare att installera eller uppgradera DraftSight

P


