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Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε μεταπωλητές της πλατφόρμας σχεδίασης BricsCAD και μπορείτε πολύ εύκολα και 
απλά να κατεβάσετε δοκιμαστική έκδοση λειτουργίας 30 ημερών πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  

 Η εφαρμογή BricsCAD (από την Bricsys Βελγίου) είναι μια εναλλακτική πλατφόρμα σχεδίασης που 
χρησιμοποιεί τις ίδιες εντολές, λειτουργικότητα και DWG αρχεία AutoCAD. Κοστίζει πολύ λιγότερο, έχει μικρότερο 
αντίκτυπο στα οικονομικά σας, είναι πιο γρήγορο, παρέχει υποστήριξη LISP και επιπλέον είναι συμβατή με το CADWorx 
Plant Professional της HEXAGON PPM την οποία και αντιπροσωπεύουμε.  

 

Η τιμή της βασικής έκδοσης ξεκινά από 480 € (δείτε αναλυτικό τιμοκατάλογο παρακάτω): Πατήστε εδώ για να ζητήσετε 
επίσημη προσφορά BricsCAD. 

• FREE Trial Download – Δοκιμάστε δωρεάν για 30 ημέρες 
• Compare BricsCAD to AutoCAD – Σύγκριση με AutoCAD 
• Free eBook – BricsCAD for AutoCAD Users 
• BricsCAD TV – online tutorials and demonstrations 
• Catalog of 400+ applications available for BricsCAD 
• Bricsys Forums 
• Bricsys Support 
• Bricsys Reference material 

 

 

http://www.eplan.gr/
mailto:contact@edaliograph.com?subject=BricsCAD%20αίτημα%20επίσημης%20προσφοράς
mailto:contact@edaliograph.com?subject=BricsCAD%20αίτημα%20επίσημης%20προσφοράς
https://www.bricsys.com/common/download.jsp?site=30&ref=832
https://www.bricsys.com/en-intl/bricscad-pro/compare/
https://www.bricsys.com/bricscad/docs/en_INTL/V20/BricsCADV20ForAutoCADusers-en_INTL.pdf?utm_source=instapage&utm_medium=download&utm_campaign=bricscad_for_autocad_ebook
https://help.bricsys.com/hc/en-us/sections/360001580814#tutorials
https://www.bricsys.com/common/applications/
https://forum.bricsys.com/
https://www.bricsys.com/en-intl/support/
https://help.bricsys.com/hc/en-us/articles/360006710453-Materials
https://www.bricsys.com/common/download.jsp?site=1&ref=832
https://www.bricsys.com/common/download.jsp?site=1&ref=832
https://www.bricsys.com/common/download.jsp?site=1&ref=832
https://www.bricsys.com/common/download.jsp?site=1&ref=832
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BricsCAD® Lite 
Lifetime License 

 (Σύγκριση με AutoCAD LT) 

Powerful and affordable 2D 
Drafting software for everyone 
who draws. 

 

 

BricsCAD® Pro  

Lifetime License 

 (Σύγκριση με AutoCAD,                 

με Inventor/Revit) 

Modern 2D drafting and 3D modeling 
software for 2D and 3D users who need 
the power of 3rd-party applications. 

 

BricsCAD® Ultimate 
Συνδυάζει την δύναμη εφαρμογών                    

BricsCAD®  

Pro & BIM & Mechanical 
 

Lifetime License 

 

• Entry level, 
primarily 2D 

• All familiar CAD 
functions 

• Full LISP support 
• Chapoo cloud 

connectivity 
• Flexible licensing 
• Not compatible 

with CADWorx  

 

 

  

  

  

Οικονομική λύση που 
απευθύνετε κυρίως σε 
όσους ενδιαφέρονται για 
2D σχεδίαση 

• All familiar CAD functions 
• Full LISP, VBA, BRX & .NET 

support 
• Chapoo cloud connectivity 
• Flexible licensing 
• Direct 3D Modeling 
• Rendering, materials and 

lighting 
• Access to Third Party 

Applications 
• CADWorx Compatible  
• 3D Constraint creation 
• Design intent recognition 
• Assembly modeling 
• Deformable Modeling 
• 3D Compare 
• Access to BIM and Sheet 

Metal 

Για προχωρημένους και 3D σχεδίαση. 
Δίνει πρόσβαση σε εργαλεία 
προγραμματισμού και εφαρμογές 
τρίτων. Προηγμένες λειτουργίες 
σύγκρισης,  σχεδίασης 3D 
παραμετρικών στοιχείων και 
συναρμολογημάτων. 

BricsCAD® BIM - 2.250€ 

BricsCAD® Mechanical - 2.125€ 
Lifetime License 

 

 

 

 

Communicator for BricsCAD® 

Lifetime 500 € 

Rental 1 έτος 380 € 

 

 

 

 

 

 

Rental 1 έτος 350 € Rental 1 έτος 720 € Rental 1 έτος 1.500 € 

Αγορά 700 € (παρέχει 
υποστήριξη και 1 
Ενημέρωση έκδοσης) 

Αγορά 1.200 €  
(παρέχει υποστήριξη και 1 
Ενημέρωση έκδοσης) 

Αγορά 2.500 €  
(παρέχει υποστήριξη και 1 Ενημέρωση 
έκδοσης) 
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