
Kasdien, milijonai dirba su SketchUp Pro, populiariausiu modeliavimo įrankiu, 
tobulindami ir pateikdami naujas idėjas. Ši platforma yra intuityvi ir greita,  
todėl bet kas gali išmokti kurti, pristatyti ir dalintis projektais 3D aplinkoje.

Kurkite tikslius 3D modelius
Įgyvendinkite  idėjas 3D erdvėje su galingu ir tiksliu, bet paprastu įrankiu. 
Pradėk nuo 0 ar įkelk nuotraukas, CAD failus ir modelius iš 3D Warehouse -
didžiausios 3D saugyklos. Modeliavimas su SketchUp yra greitas ir lengvas -  
lyg pieštum ranka.

Prezentacija ir dokumentacija
LayOut yra SketchUp Pro paketo dalis ir galingas 2D grafikos redaktorius,  
su kuria paruošite brėžinius, dokumentaciją ar pilnaekranio režimo skaidrių
prezentaciją ir visa tai dinamiškai apsijungs su  SketchUp 3D modelio failu.

Ekportas ir dalijimasis
Rodykite vaizdus ir animacijas, kurkite daugialapius dokumentus ar BIM 
su IFC standartu. Projektus galite tęsti kitose programose eksportuojant
tokiais formatais kaip DXF, DWG, OBJ, 3DS, DAE...

Lanksti platforma
Extension Warehouse yra virš 400 įskiepių, papildančių SketchUp naujomis   
funkcijomis ir galimybėmis. Čia galima rasti papildomų įrankių, sugrupuotų
pagal funkciją ar tam tikrą specifinę sritį, pvz.: 3D spausdinimas.

Užsuk į   www.sketchup.lt ir išbandyk 30 dienų nemokamai.
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LayOut programa yra dalis SketchUp Pro paketo. Ši priemonė leidžia apjungti 
3D modelį su teksto ir 2D grafikos elementais. Su LayOut  galima kurti skaidrių
prezentacijas, dokumentaciją su lentelėmis, brėžinius ar įvairias iliustracijas.
 

Naudokite LayOut, kad paverstumėte savo 3D modelius brėžiniais
Tai galingas 2D grafikos redagavimo ir puslapių maketavimo įrankis, 
kuris leis kurti darbo brėžinius ir pristatymus iš SketchUp 3D modelių, 
eksportuoti projektus į kitas CAD programas kaip DWG / DXF failus. 

Pridėkite matmenis, tekstą ir įvairius grafinius elementus
Galima kurti daugialapius dokumentus, pridėti grafinius elementus,
pavyzdžiui, logotipų ar antraščių blokus, ir sukurti projektų šablonus, 
kurie turėtų bendrą  grafinį stilių. SketchUp 3D modeliai gali būti rodomi 
įvairiais mąsteliais, skirtingose projekcijose ir tiksliais matmenimis. 

Tiesioginė sąsaja su SketchUp modeliu, brėžiniai atnaujinami automatiškai
Jūsų LayOut failas turi tiesioginę sąsaja su SketchUp modeliu ir informacija, 
kuri susijusi su modeliu, atnaujinama automatiškai – vos tik atlikus pakeitimus. 
Nebereikia visko eksportuoti iš naujo po kiekvienos modelio modifikacijos.

Vienas dokumentas viskam
LayOut programa leidžia efektyviai kurti projektų dokumentaciją viename 
dokumente ir visa tai naudoti tiek spausdinimui, tiek ir projekto pristatymams 
ekranuose. Palaiko aukštos kokybės vektorinės grafikos ir PDF failus, o darbus 
demonstruoti galima pilnaekraniu režimu. 
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