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ACAD-BAU е програмско решение за архитекти и градежници, кој овозможува професионално
дизајнирање и обработка на цртежи во високоградбата. Со интуитивниот и иновативен пристап ви
нуди голема заштеда на време при изработка на цртежите, нивната прецизност и меѓусебната
поврзаност на објектите пак и намалена можност на грешки која е сведена на минимум. Корегирањето
на проектите се одвива удобно и овозможена е изработка на пописи(предмер) –сите на Mакедонски
јазик!

ACAD-BAU XP
Што знае ACAD-BAU?
ACAD-BAU ви помага при дизајнирањето на објектите,
овозможува соединување на сите замисли , работи по
правилата на DIN стандардите и ги подржува
сите видови конструкции до детали.

Во секој мометн можете да ги проверите
количините и со тоа посредно трошоците на
проектот. Сите податоци се на располагање во
табелата за едноставни пресметки.
Основи,
фасади,
пресеци
и детали
Ѕидовите,
вратите,
прозорите
и
скалите изработуваме во Layoutu и се разбриа сами
преставуваат архитектурни елементи кои се реагираат на сите промени во моделното подрачје.
поврзуваат со останатите и создаваат едноставна
целина.

ACAD-BAU посебно внимание посветуа за сигурна
обработка и припрема на цртежи за соработниците –
посредувате различни цртежи документи со значајни
времеснки заштеди.
ACAD-BAU корисна алатка за подобрување на
продуктивноста. Заштедете време како почетник или
Промените односно поправките на проектите се
професионалец со сите технолошки предности,
брзи и едноставни и се одвиваат исто така на веќе
доследно и модерно изработена програма!
поврзаните објкети.
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ЗОШТО ACAD-BAU?
Со проектот може да почнете веднаш!
Работното
време
за
припрема
е
м и н а т о . . Моќни градежни елементи се на
располагање и со еден клик при внесувањето може да
ги менуваме, како на пр. замена на еднослоен ѕид со
повеќеслоен при тоа интелегентно ги изведува сите
поселични промени во цртежот – при. детали на веќе
внесени прозори и врати.

Предходнo

Подоцна

Котите реагираат автоматски на ново внесените
или променетите објекти и самостојно се
прилагодуваат на размерот (мерката) и степенот
на деталирање.

предходно

Ако имате прашања, на нив ќе ви одговори
продавачот
со
директна
помош
до
производителот. Одговорите се брзи и квалитетни.

Не сте обврзани за купување надоградба. Ако
сакате одредена верзија да испуштите тоа може да
го направите.

Сами одлучите се кога ќе инвестирате. Развојот
на програмот ACAD-BAU во секој случај оди
напред како во предходните 20 години!

подоцна

Потребната контрлоа над промените е минималнана
– можностите за грешка се значајно мали!

предходно

подоцна

Работата станува забавна и повеќе време може
да намениме за идејата и обликувањето.
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