ARES Commander to znacznie więcej niż ekonomiczna
alternatywa dla drogich systemów do tworzenia oraz
edycji rysunków DWG. Program w realny sposób podnosi
wydajność oraz szybkość pracy dzięki unikalnej koncepcji
The Trinity of CAD™.
Rozwiązania wchodzące w skład pakietu programów
ARES Trinity of CAD integrują najlepsze osiągnięcia
każdej z trzech platform: desktopowej, mobilnej, oraz
chmurowej, tworzące zupełnie wyjątkowe środowisko
pracy oparte na synergii różnych systemów i urządzeń.
Elastyczny system licencjonowania ARES Commander
umożliwia jednemu użytkownikowi korzystanie z kilku
komputerów na bazie Windows®, MacOS® lub Linux®.
Roczna subskrypcja dostarczona wraz z licencją pozwala
na korzystanie z ARES Touch™ oraz ARES Kudo™.

ARES Touch: nieodłączny towarzysz dostępny
na wszystkich urządzeniach mobilnych
Użytkownicy posiadający aktywną subskrypcję ARES Commander, mogą korzystać
z ARES Touch na wszystkich swoich urządzeniach mobilnych bez dodatkowych opłat.
Dzięki szerokiej funkcjonalności, obejmującej ponad 150 poleceń CAD, ARES Touch
jest najbardziej zaawansowanym systemem mobilnym CAD dostępnym aktualnie
na platformy Android oraz iOS.
Pełna integracja z ARES Commander oraz ARES Kudo sprawia, że ARES Touch jest
doskonałym towarzyszem w trakcie pracy poza biurem, pozwalającym na przeglądanie
projektów, dodawanie komentarzy, oraz modyfikację i tworzenie nowych plików DWG.
Zestaw narzędzi ARES Touch eliminuje jakikolwiek kompromis w zakresie funkcji
służących do obsługi płaskich rysunków DWG.
Wśród najbardziej docenianych narzędzi programu ARES Touch znajduje się funkcja
wprowadzania komentarzy z wykorzystaniem zdjęć wykonanych na miejscu budowy,
oraz możliwość nagrywania i dołączania notatki głosowej. Polecenie ‘Szkic odręczny’
umożliwia nanoszenie uwag oraz komentarzy graficznych za pomocą palca, z taką
łatwością, jakby były wykonywane na papierze.
ARES®, ARES® Commander, ARES® Touch, ARES® Mechanical i SiteMaster™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi bedącymi własnościa Graebert GmbH. DraftSight® jest znakiem towarowym Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe należą do odpowiadających im właścicieli.
Copyright 2016 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat ‘ARES Trinity of CAD’ można znaleźć na www.graebert.pl

Wyłączny partner handlowy
Graebert na terenie Polski
3D Designers Sp. z o.o.
02-408 Warszawa
ul. Franciszka Szuberta 27
Tel. 22 863-86-77
www.arescommander.pl

ARES Kudo wnosi do ARES Commander oraz ARES Touch
elastyczność i szybkość platformy chmurowej
ARES Kudo jest systemem opartym w pełni na technologii chmurowej, przeznaczonym do przeglądania oraz edycji rysunków DWG.
Program działa w oknie przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych plików lub wtyczek. Wystarczy kliknąć
na otrzymany link URL, aby uzyskać dostęp do udostępnionego rysunku. ARES Kudo zapewnia połączenie z takimi znanymi serwisami
chmurowymi jak Dysk Google, czy Box, ale również umożliwia korzystanie z zasobów Onshape oraz Trimble Connect. ARES Kudo pełni rolę
magazynu zbiorczego rysunków, przechowującego wszystkie aktualne oraz archiwalne pliki DWG, do których można mieć dostęp w każdym
miejscu, z użyciem dowolnego urządzenia.
ARES Kudo został całkowicie zintegrowany
z ARES Commander oraz ARES Touch, dzięki
czemu wprowadzane zmiany są natychmiast
synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami
użytkownika, oraz ze wszystkimi osobami,
którym udostępniono zasoby projektowe.
Można na przykład rozpocząć projektowanie
w ARES Commander, ARES Touch, czy też
ARES Kudo, a następnie kontynuować pracę
na innych urządzeniach, mając równocześnie
pewność, że nasze rysunki są zawsze aktualne
oraz dostępne w dowolnym czasie i miejscu.

Paleta ‘Zasoby w chmurze’ wykorzystywana w programie
ARES Commander do synchronizacji plików rysunkowych, jest

ARES Kudo pozwala na tworzenie linków w trybie

obsługiwana przez ARES Kudo

‘tylko do odczytu’, które można udostępniać innym
osobom. Unikalny charakter rozwiązania umożliwia
bezpłatne przeglądanie udostępnionych projektów
z użyciem ARES Kudo, bez konieczności posiadania
licencji na ten program. Przekazywane w ten sposób
rysunki zawsze są aktualne, a dostęp do nich można
wyłączyć w każdej chwili.
ARES Kudo jest oferowany w ramach subskrypcji
ARES Commander, stanowiąc jeden z elementów
innowacyjnego rozwiązania ‘ARES Trinity of CAD’
dostarczanego przez Graebert. Przy zakupie licencji
ARES Commander otrzymujesz znacznie więcej niż
pakiet trzech różnych programów CAD do obsługi
rysunków DWG. Uzyskujesz dostęp do unikalnego
i innowacyjnego ekosystemu, w zauważalny sposób
podnoszącego szybkość pracy oraz usprawniającego
proces wymiany danych projektowych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, pokazującego w jaki sposób współdziałanie
tych trzech rozwiązań usprawnia pracę oraz wymianę danych:
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