


Az ARCHICAD az építészetet, a dizájnt és a kreativitást 

csúcstechnikával és innovációval kombinálja, hogy az 

építész azzal foglalkozhasson, amihez a legjobban ért: 

nagyszerű épületek tervezésével.

Építészektől építészeknek: 30 év felhalmozott tapasztalatára és 

innovációjára támaszkodva az ARCHICAD az építészetre koncentrál. 

Ezt világszerte több millió épület bizonyítja.

Specializált eszközök: az ARCHICAD az építészeknek készül, így 

a tervezési munkafolyamatok és együttműködési eszközök is az  

igényeiket szolgálják ki az első vázlattól kezdve az épület egész 

életciklusán át.

Választható operációs rendszer: az ARCHICAD az első olyan építészeti 

tervezőprogram, amely elérhető mind Microsoft Windows, mind 

Apple Macintosh operációs rendszeren. Az iOS és Android platformokra 

fejlesztett innovatív megoldások minden szereplő számára 

zökkenőmentessé teszik a tervezés és a csapatmunka folyamatait.

BIM, építészeknek

ARCHICAD = BIM
Az ARCHICAD© az építészek vezető épületinformációs modellező 

(BIM) szoftvere. 

Háromdimenziós munkakörnyezet: a kreatív munka és a 

tervdokumentáció-készítés egyaránt háromdimenzióban 

zajlik, így a tervezési döntések eredménye valós környezetben, 

azonnal látható. 

Egyetlen, központi modell: a tervezők egyazon épületmodellen 

dolgozva tervezik és dokumentálják elképzeléseiket – a 

változtatások gyorsan és automatikusan megjelennek a 

tervekben.

Dokumentálás egyszerűen: az automatikusan frissülő, egy 

kattintással elkészíthető dokumentáció az építész legegyhangúbb 

feladatait is felgyorsítja és megkönnyíti.
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Építészekre szabott eszközkészletével az ARCHICAD a 

legtermészetesebb felhasználói élményt nyújtó BIM 

alkalmazás a piacon.

Okos eszközök: az idők során az ARCHICAD nemcsak a tervezési 

munkafolyamat egészének támogatásában fejlődött, hanem 

a részletekben is – intuitív eszközei nincsenek mindig szem 

előtt, de amikor kell, könnyen elérhetők!

Grafikus felhasználói felület: az ARCHICAD felhasználói 

felülete az építész tevékenységének hű lenyomata – a 

beállítások és parancsok az építészeti gyakorlatban 

használtakat tükrözik.

Szerkesztés három dimenzióban: a BIM alkalmazások 

történetében elsőként az ARCHICAD tette lehetővé, 

hogy az építészek természetes közegükben, három 

dimenzióban hozzák létre, szerkesszék és módosítsák 

terveiket. Minden így létrehozott változtatás minden 

megfelelő nézetben automatikusan frissül.

Intuitív BIM
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A 17 nyelven, 27 lokalizált változatban elérhető ARCHICAD 

nem csupán egy több nyelvre lefordított szoftver: 

mindenhol megfelel a helyi tervezési- és dokumentációs 

szabványoknak is.

Helyi tartalom és szabványok: a lokalizált könyvtár-

elemeknek, mértékegységeknek és építészeti szabvá-

nyoknak is köszönhető, hogy az ARCHICAD azonnal 

használható minden, az értékesítés által lefedett piacon.

Terméktámogatás helyben: a GRAPHISOFT világszintű 

terméktámogató hálózata gondoskodik arról, hogy Ön is 

hozzájusson a megfelelő támogatáshoz – akkor és ott, 

ahol szüksége van rá.

Kiegészítők szükség szerint: az ARCHICAD alkalmazás-

programozási felületének (API) segítségével a szoftver 

funkciói harmadik fél által fejlesztett kiegészítőkkel 

bővíthetők.
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ARCHICAD: helyben vagyunk



BIM teljesítmény

Nem kell többé a nézetek megjelenítésére várni. A 

villámgyors reakcióidőnek hála, az ARCHICAD a BIM 

szoftverek egyértelmű gyorsasági bajnoka.

Nagy, komplex modellek: a rendelkezésre álló memóriát 

hatékonyan kihasználó ARCHICAD számára a nagyméretű 

és komplex modellek sem jelentenek problémát.

Azonnali modellfrissítés: az ARCHICAD prediktív 

háttérfeldolgozás funkciója a mindenkori szabad 

számítási kapacitást kihasználva előre készül a 

várható felhasználói lépésekre.

Zökkenőmentes navigáció háromdimenzióban: az 

OpenGL optimalizálásával az ARCHICAD még különösen 

nagyméretű épületmodellek esetén is szaggatásmentes 

és villámgyors navigációt biztosít.

Tervezés BIM környezetben

Az ARCHICAD olyan eszközöket ad az építész kezébe, 

melyekkel szabadjára engedheti belső alkotó energiáit.

Koncepciótervezés: intuitív eszközök segítik a 

koncepciótervek elkészítését, a tömegmodellből 

automatikusan számítva az alapterületeket.

Alkotói szabadság: az ARCHICAD innovatív 

eszközkészletének segítségével a modellek BIM 

környezetben születnek meg – a megálmodott  formákból 

automatikusan jönnek létre a homlokzatok, metszetek, 

sőt a konszignációk is.

Algoritmikus tervezés: szabadon formált tömegek 

tervezése és a parametrikus tervezés is lehetséges az 

első, a Grasshopper és az ARCHICAD közötti élő, kétirányú 

kapcsolatot biztosító szoftvereszközzel.



Dokumentáció 
egy kattintásra
Az egyetlen kattintással elkészíthető tervdokumentáció 

az ARCHICAD tervezési folyamatának alapfunkciója.

Automatikus rajzkészítés: a háromdimenziós nézetek, 

metszetek, homlokzati- és belső falnézetek és 3D 

dokumentumok mind az épületinformációs modell 

alapján készülnek és frissülnek automatikusan.

Összehangolt tervek: a kétdimenziós információkkal 

kiegészíthető részletrajzok az épületinformációs 

modell alapján készülnek. A tervlapok és elnevezésük 

létrehozása automatikus és összehangolt.

Publikáció- és változáskezelés: a nagy projekteken, 

sokféle fájlformátummal folyó csapatmunkát 

egykattintásos publikáció és a legkorszerűbb 

verziókezelés segítik.

Állókép, animáció vagy interaktív hipermodell? Az 

ARCHICAD minden prezentációs igényre professzionális, 

kész megoldást kínál.

Fotorealisztikus látványtervezés: a beépített Skicc 

renderelő motor és a MAXON CineRender egyaránt 

gyorsan és könnyen kezelhető vizualizációs eszközök, 

melyek kiemelkedő minőségű képeket szolgáltatnak az 

ügyfeleknek tartott prezentációkhoz.

Fotorealisztikus animáció: a renderelt képek kamera-

útvonalra illesztésével készített animációk még 

élethűbbé teszik a prezentációkat.

Interaktív modellek (BIMx): a BIMx segítségével olyan 

interaktív tervbemutató csomagok készíthetők, melyeket 

a projektek résztvevői mobil eszközeik segítségével 

tekinthetnek meg.

BIM Látványtervezés
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A jól strukturált információ adta lehetőségeket kihasználva 

hatalmas hatékonyságnövekedés érhető el az építőiparban.

 A BIM szoftverek által használt háromdimenziós, objektum-

orientált adatcsere-formátumok között az IFC az egyetlen nyílt 

szabvány. A BCF alapú adatcsere különösen alkalmas ütközések 

dokumentálására a különféle eltérő alkalmazásokból származó 

modellek egyesítésekor. Az ARCHICAD mindkét szabványt 

támogatja.

 A COBie az épületgazdálkodáshoz kapcsolódó nemzetközi 

szabvány, amely kezeli a belsőépítészeti tereket és 

berendezéseket leíró információkat is. A COBie adatformátum 

feltalálója megerősítette, hogy az ARCHICAD mindenben 

megfelel a COBie előírásainak.

 Teljes életciklus: az ARCHICAD központi BIM adatbázisának 

segítségével az épület teljes életciklusát végigkövetve gyűjthető, 

szerkeszthető és karbantartható minden kapcsolódó információ; 

az első vázlatoktól a külső tanácsadókkal és szakági tervezőkkel 

folytatott egyeztetéseken át a kivitelezésig és tovább. Ez 

felbecsülhetetlen értéket jelent az épület későbbi kezelése és 

üzemeltetése során.

Az ‘I’ a BIM-ben
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Csapatmunka

Az ARCHICAD díjnyertes csapatmunka-koncepciója – a 

felhő alapú BIM együttműködéssel és mobil eszközökön 

alapuló kommunikációval kiegészülve – átformálta az 

építészek munkamódszereit.

Csapatmunka: az építész választhat, hogy offline dolgozik, 

vagy valós időben; az elvégzett változtatásokat mindkét 

esetben igény szerint, pillanatok alatt küldheti és fogadhatja.

BIM a felhőben: az ARCHICAD BIMcloud bármilyen 

hálózaton, hardver- és szoftverkonfigurációval 

működőképes, összekapcsolva a legkülönfélébb méretű 

és összetételű csapatokat és projekteket.

Újgenerációs együttműködés: az ARCHICAD a legfrissebb 

trendeknek megfelelően lehetővé teszi az építészek 

számára a rendelkezésre álló hardvereszközök, 

táblagépek és okostelefonok nyújtotta lehetőségek 

minél teljesebb kihasználását.

A modell-alapú analízis segít időben kiszűrni a kivitelezési 

fázisban gondot okozó tervezési problémákat.

Megvalósíthatóság ellenőrzése: a Solibri Model Checkerrel 

az épületinformációs modell egyszerűen ellenőrizhető: 

felderíti a modell lehetséges hibáit és gyenge pontjait, 

megjelöli az szerkezeti ütközéseket és ellenőrzi, hogy 

a modell megfelel-e a BIM követelményeknek és jó 

gyakorlatnak.

Ütközésvizsgálat: az ARCHICAD minden felhasználójának 

rendelkezésére álló integrált funkció segítségével a 

felhasználó által felállított kritériumok szerint vethető 

egybe két, tetszőleges elemcsoport, azonnal felfedve azokat 

a kritikus pontokat, amelyek később, kivitelezés közben 

okoznának gondot.

Energetikai elemzés: az ARCHICAD az energiatakarékosság 

elkötelezett híve. Ennek megfelelően a tervezési folyamat 

során végig pontos visszajelzéseket ad a tervezett épület 

energiahatékonyságáról.

Kivitelezési koordináció
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Az ARCHICAD az együttműködésre alapozott tervezést, 

kivitelezést és épület-üzemeltetést nyílt szabványokra és 

munkafolyamatokra építő OPEN BIM megközelítés egyik 

megalkotója.

A nyílt, együttműködésen alapuló megközelítésben a 

kommunikáció az adatok helyett a munkafolyamatok szintjén 

történik, helyükön kezelve a magas szintű információkat 

hordozó adatokat is. Mindez lehetővé teszi, hogy egy 

projekthez szakértelem és tapasztalat alapján lehessen 

közreműködőket választani, nem pedig a közreműködők által 

használt szoftverek szerint.

Szakági együttműködés: az építészek és társtervezők 

közötti könnyű és hatékony együttműködést az ARCHICAD 

rugalmas elemszűrési és -osztályzási funkciókkal segíti, 

valamint a referenciamodell és a változásmenedzsment 

munkafolyamatok támogatásával.

Építészeti együttműködés: az ARCHICAD Csapatmunka és a fájl- 

illetve modulkapcsolási funkciók gyors megoldást nyújtanak 

a házon belüli és kívüli építészi együttműködéshez. Az OPEN 

BIM munkafolyamatok az eltérő BIM vagy kétdimenziós CAD 

megoldásokkal dolgozó szereplők között is lehetővé teszik az 

együttműködést.

Építőipari 
együttműködés
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E-mail: cadcenter@modistudio.hu
Web: www.modistudio.hu

Archimage	Plusz	Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Tel: 061 453 0322, 061 453 0323
Fax: 061 453 0342
E-mail: info@archimage.hu
Web: www.archimage.hu

PIRCAD
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 16.
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Tel: 0666 442 200, 0620 9446 980, 061 803 8000
E-mail: pircad@pircad.hu
Web: www.pircad.hu

További részletekért kérjük, 
keresse fel GRAPHISOFT irodánkat
vagy látogasson el weboldalunkra: 
www.graphisoft.hu






