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TRANSFORM THE WORLD.

DESIGN WITH
VECTORWORKS.

IMAGEM CORTESIA DE TIM HURSLEY

Você vê o mundo de forma diferente. Assim como
muitos designers, você projeta para inspirar, enriquecer
nossos ambientes e criar experiências únicas. O
Vectorworks 2018 apresenta o último equilíbrio entre
flexibilidade e ferramentas específicas da indústria,
permitindo-lhe adaptar-se aos desafios e realizar
suas inspirações. Este último lançamento da linha
de design e soluções BIM Vectorworks® oferece um
conjunto robusto de recursos que irá aprimorar seu
processo de modelagem, simplificará seus fluxos de
trabalho e o ajudará a criar experiências únicas.

PRODUTOS
F FUNDAMENTALS
A ARCHITECT
L LANDMARK
S SPOTLIGHT
D DESIGNER
Os círculos sombreados indicam
que o recurso está incluído neste
produto.
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MELHORE

O SEU PROCESSO DE MODELAGEM
O Vectorworks 2018 oferece mais capacidades do que
nunca para otimizar seu processo de modelagem.
Independentemente do seu tipo ou tamanho de seus
projetos, o software Vectorworks oferece funcionalidades
de modelagem intuitivas e robustas para ajudá-lo a
economizar tempo e obter resultados excepcionais.
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IMAGEM CORTESIA DE KING + KING ARCHITECTS

01

MELHORE O SEU PROCESSO DE MODELAGEM

MÚLTIPLAS VISTAS
DO PROJETO

4

Através do novo comando Habilitar Multivistas você pode

seus painéis e visualize-os ao mesmo tempo. Meça o

ver ver diversas vistas simultâneas do seu projeto, e então

impacto de uma mudança em seu projeto através do seu 3D,

iniciar a modelar em uma vista e então continuar em outra

planta ou secção e vistas de elevação, e até mesmo comece

qualquer. Troque facilmente de um painel para outro para

um render em uma vista enquanto trabalha em outra.

realizar o que desejar no projeto - simplesmente configure

5
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MELHORE O SEU PROCESSO DE MODELAGEM

EDIÇÃO DIRETA
EM ELEVAÇÕES E SECÇÕES

1

Agora você pode editar seus modelos diretamente a partir
de viewports. Adicione aberturas, alinhe e distribua janelas,
reposicione portas em diferentes camadas, remodele paredes
- tudo isto é possível e muito mais. Você pode até mesmo
mudar a vista 3D enquanto estiver editando uma secção

SLAB MOVEMENT

para ver como a alteração afeta a simultaneamente a planta
e outras vistas do modelo. E você pode gerar desenhos
mais atrativos e mais precisos em muito menos tempo.

DOOR DUPLICATION

WINDOW ALIGNMENT

6

2

7

SCRIPT GRÁFICO

1

MARIONETTE
AINDA MAIS AVANÇADO

2

Com o design computacional evoluindo a cada dia, você
desejará incluir capacidades de scripting ao seu arsenal. Com
as últimas melhorias adicionadas ao seu recurso de script
gráfico, o Marionette, ficou ainda mais fácil gerar scripts dentro
Vectorworks.
Nós não iremos força-lo a ter que aprender um aplicativo
separado ou ter que armazenar seu código em formatos
proprietários. Baseado em Python® scripting, agora você
pode facilmente montar novos nós personalizados e então
converter redes Marionette em comandos personalizados.
Adicionalmente, os scripts são agora mais fáceis de debugar e
as descrições adicionais dos nós tornam ainda mais fácil o uso
do Marionette.

MODELAGEM POR SUBDIVISÃO

Associe-se à comunidade crescente de entusiastas Marionette
acessando nossa Galeria Marionette e conheça tudo que esta
revolucionária nova tecnologia pode lhe proporcionar.

APERFEIÇOADA

baseado nas bibliotecas OpenSubdiv da Pixar® Animation

o Vectorworks já oferece a tecnologia mais avançada de

Studio, agora você possui ainda mais modos de edição que

modelagem em sua categoria para permitir a você modelar

irão tornar não apenas a modelagem mais rápida e fácil como

rapidamente qualquer forma. Com os últimos avanços

também permitem a criação de formas antes inimagináveis.

incorporados ao recurso de modelagem por subdivisão,
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Diferente de outros aplicativos de projeto e BIM do mercado,

02

SIMPLIFIQUE
SEU FLUXO DE TRABALHO
Eficiência e produtividade são fundamentais em todos
os seus projetos, e você precisa das ferramentas
certas para ajudá-lo a atingir seus objetivos no prazo
e no orçamento. Os aprimoramentos no Vectorworks
2018 agilizam a criação de cronogramas, melhoram
a produção gráfica e simplificam a distribuição
de projetos, capacitando-o a trabalhar mais
rápido e a ser mais produtivo do que nunca.
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IMAGEM CORTESIA DE FREDERICO ADRIANI
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SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO

FIQUE INFORMADO COM O

NOVO CENTRO DE MENSAGENS

Thursday, Jun 23rd, 2018
2017

Service
More
and
Pack
Better-organized
Update Available
Support
Request Forms

New productivity and performance enhancements are
available in the latest Service Pack release, which is a free
benefit for users. Current users can apply these updates by
running the “Check for Updates” command.

O novo Centro de Mensagens irá alerta-lo sobre
informações relevantes e novidades importantes, tais
como novas atualizações disponíveis do programa
e novos vídeos de treinamento disponíveis.
Com o novo Message Center, você não irá perder nunca mais
qualquer novidade relativa ao seu software Vectorworks
Um simples alerta é mostrado na Barra de Mensagens
quando uma nova mensagem estiver esperando por você.
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Friday, Jun 10th, 2017
Friday, Jun 10th, 2018

More and Better-organized Support
New Tutorials Now Available
Request Forms
Visit the Vectorworks Service Select Portal for new tutorials
We hope you’ve been loving the Support Request forms as
on "Modeling a 3D Sofa," "Exploring Artistic Renderworks,"
much as we have. With this new system we’ve been able to
and "Referencing
External
Files."
better
organize and
track your
request...
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ESTILOS PLUG-IN

AGORA EM MAIS OBJETOS BIM PARAMÉTRICOS
O Vectorworks 2018 irá economizar seu tempo ao melhorar

pug-in do Vectorworks Architect. Ao realizar mudanças

e ampliar o gerenciamento de mudanças de objetos plug-in

em um único estilo de objeto plug-in, estas mudanças

inteligentes. Você pode agora tirar vantagem dos estilos de

serão refletidas em todos os exemplares em seu projeto,

objetos plug-ins introduzidos na versão 2017 em mais objetos

dando a você um considerável ganho de produtividade.
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SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO

PLANILHAS

OTIMIZADAS E SIMPLIFICADAS
Nós simplificamos a interface para a geração de relatórios e
cronogramas, e tornamos o uso de planilhas muito mais fácil.
A criação de relatórios e cronogramas está agora mais acessível
e automática, e você pode apresentar planilhas complexas
sem ter que manualmente entrar fórmulas ou lembrar como
acessar os dados de diferentes formatos de registro.
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DETAIL SECTION A

DETAIL SECTION B

ION

SECT

A

MELHOR

ION

SECT

B

SAÍDA GRÁFICA

EM DOCUMENTOS ARQUITETÔNICOS
A geração de documentação a partir do seu modelo BIM
está agora muito mais eficiente. Com controle gráficos
aperfeiçoados dentro de vistas de secção de junção de
paredes e componentes de lajes, paredes e telhados,
documentação de alta qualidade a partir de seu modelo 3D.
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oferecendo a flexibilidade de atingir rapidamente uma

02

SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO

MELHOR

IMPORTAÇÃO REVIT
O Vectorworks foi a primeira ferramenta de autoria BIM a
oferecer importação de formato Revit™ usando a biblioteca
BIM Teigha da Open Design Alliance. Este ano nós
vamos avançar mais um nível provendo a funcionalidade
de conversão dos objetos Revit em símbolos e objetos
Vectorworks nativos com texturas, tornando a incorporação
da informação de projetos em Revit mais fácil e eficiente.

Revit Import Options
Import Elements
Create Vectorworks Native Objects
Vectorworks Mesh Objects
Groups of 3D Polygons
Vectorworks Solid Objects

Cancel
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OK
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PERSONALIZAÇÃO MAIS FÁCIL DE

CARIMBOS

Recriamos o objeto carimbo para permitir a você personalizar
de maneira mais fácil a aparência de variáveis, orientação,
etc Há também uma ilimitada quantidade de campos para
ajudá-lo a adicionar a informação que deseja incluir em
seu carimbo. E graças ao novo suporte aos estilos também
deste objeto, o gerenciamento de estilos de carimbos
em múltiplos projetos está mais fácil que nunca.

DISTRIBUIÇÃO DE DESENHOS

SIMPLIFICADA

Quer esteja criando um projeto BIM completo ou apenas gerando um rápido estudo
de iluminação, a distribuição de desenhos pode ser um processo trabalhoso.

com um objetos carimbos totalmente integrados, a geração e distribuição de
seus conjuntos de desenhos, listas de ocorrências, revisões e relatórios por
toda a duração do seu projeto está mais automatizada e bastante simplificada.
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Com a possibilidade de publicar desenhos com base na data de ocorrência, e

02

SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO

PAREDES MAIS VERSÁTEIS
OPÇÕES DE MODELAGEM

Controle as alturas dos componentes individuais por exemplar,
anexe informações a eles, insira fechamentos de parede e
edite simultaneamente múltiplos componentes selecionados
a partir de uma janela de diálogo intuitiva. Adicionalmente,
mude a aparência dos gráficos das paredes com a nova
capacidade de trocar todos os atributos pela classe.

MELHOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE IMAGENS DXF/DWG
O Vectorworks agora suporta a importação e exportação
de canal alfa em imagens PNG transparentes e converte
perfeitamente na exportação ou importação de arquivos
DXF/DWG, reduzindo assim a necessidade destes ajustes
quando realizar a troca de arquivos nestes formatos.
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MAIS ACESSÍVEIS

DADOS BIM IFC
Nós simplificamos o processo BIM promovendo a visualização
de todos os dados relacionados ao IFC no painel Dados da
Paleta Info de Objetos. Agora, em uma localização clara e
acessível, você pode rever, entrar dados e editar a informação
que você precisar para tornar seu projeto BIM um sucesso.

TRABALHE GLOBALMENTE
Um dos maiores sucessos do software Vectorworks é
sua presença em tantos países ao redor do mundo. Com
torna mais fácil colaborar, comparitlhar e trabalhar
com arquivos gerados em outras linguas, quer tenham
sua base em Latin, Japonês Mandarin entre outras.
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o Vectorworks 2018, o suporte total ao padrão Unicode
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SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO

ADMINISTRADOR DE RECURSOS
OTIMIZADO

Gaste menos tempo administrando milhares de recursos
disponíveis através das novas opções de busca, tais como o
uso de AND e OR em uma busca, permitindo buscar resultados
agregados ou isolados. Filtrar por múltiplos critérios, tais
como tipo de objetos e fabricante, agora é possível através do
uso de busca por tags ou contexto parcial. Adicionalmente,
use o Administrador de Recursos para procurar, editar,
e gerenciar seus recursos de uso frequente, graças ao
layout melhorado que agora inclui pastas de recursos,
opções adicionais de navegação e orientação vertical.
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SUPORTE AO

MACBOOK PRO
TOUCH BAR
Se você usa um MacBook Pro®, você não precisar mais um
teclado numérico separado para acesso aos atalhos de vistas
padrões.
Simplemente use a interface do Touch Bar™ para acessar as
vistas padrões ou rapidamente acessar suas ferramentas
favoritas ou paletas de ferramentas enquanto projeta seus fluxos de trabalhos.
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personalize a combinação de opções que melhor otimiza

PAISAGISMO
EM UM NOVO PATAMAR

PADRÕES DE REJUNTES EM

PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
Facilmente controle os atributos gráficos e os materiais
dos objetos de pavimentação com área principal separado
e preenchimento de bordas. E agora, você pode reduzir o
tempo investido realizando a escala de rejuntes de padrões
de dimensões personalizadas com o uso da ferramenta
de Mapeamento de Atributos para a escala e rotação
de diferentes porções dos objetos de pavimentação.

REFINADO

LAYOUT DE IRRIGAÇÃO
Nós aperfeiçoamos o conjunto de ferramentas de irrigação para dar
uma maior flexibilidade e precisão nos layouts de zonas de irrigação.
O layout de linhas ramais de irrigação e as capacidades de cálculo
torna possível realizar cálculos para linhas sinuosas ou em ramais.
Também é possível manter sua escolha de preenchimentos
personalizados para obter saídas gráficas melhores.
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ACER RUBRUM

1

CRATAEGUS VIRIDIS

2
GINKGO BILOBA

3
TILIA CORDATA

4

TAGS DE PLANTAS

MELHORADAS

quando o assunto é software para projetos paisagísticos,
permitindo agora a inclusão das imagens de plantas nas tags
de identificação em projeto, aumentando assim a clareza das
plantas de projetos paisagísticos junto com as legendas e
planilhas.
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O Vectorworks Landmark está definindo as regras do jogo
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PAISAGISMO
EM UM NOVO PATAMAR
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40.04°

73.62°

73.61°

73.60°

73.59°

73.58°

73.57°

MAIS FÁCIL

IMPORTAÇÃO DE IMAGENS GEOTIFF
Agora você pode importar arquivos TIFF com informação de georeferenciamento
integrada (GeoTIFFs). A imagem irá assim casar automaticamente
com a projeção do mapa da camada atual do Vectorworks, similar às
capacidades encontradas em programas como ArcGIS e GRASS GIS.
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EDIÇÃO DIRETA DE CONTORNO

40.10°

40.09°

NO MODELO DO TERRENO

40.08°

40.07°

Agora a edição do seu terreno está mais fácil do que nunca

40.06°
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40.05°

30

através dos ajustes melhorados de modelos de terrenos e da
capacidade de edição 25
direta das curvas de nível 2D. Modifique
cada linha de contorno do terreno como se estivesse editando
uma polilinha.

30
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40
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40
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PAISAGISMO
EM UM NOVO PATAMAR

NOVA

FERRAMENTA
DE FOLHAGEM
Nossa supreendente nova ferramenta de Folhagem permite
criar cercas vivas, áreas de forração vegetal nas mais diversas
formas, portais, pérgolas e mais, para que você possa
melhorar seus projetos de paisagismo e impressionar seus
clientes.
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OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO DE

LEVANTAMENTO DE ÁRVORES
A geração de condições existentes do terreno a partir de GIS e
de dados de levantamento de árvores existentes geralmente

TREE SURVEY FEB 2017
Northgate Estates Lot 6

envolvem ferramentas de conversão. Com o Vectorworks 2018
não há necessidade de ferramentas externas. Basta usar dados
de geolocalização de espécies de árvores para criar objetos

TAG NUMBER
1

1
2

3

de árvore existentes e então exportar de volta para clientes
através dos formatos Shapefile (SHP), TXT e DXF.
9

BOTANICAL NAME

HEIGHT

WIDTH

-87.5-87.5

50.96
50.96

60

6868

34 34

Pinus ponderosa

-68.75

29.71

85

57

28

Ponderosa
Pine Pine Pinus Pinus
ponderosa
Ponderosa
ponderosa

Ponderosa Pine

PROJECT EASTING PROJECT NORTHING

DBH

-62.23
-62.23

42.75
42.75

75

4949

24 24

Quercus virginiana

-22.45

33.8

58

74

32

Ponderosa Pine

Pinus ponderosa

24.27

26.93

120

62

31

Norway Maple

Acer platanoides

33.47

40.03

65

41

20

7

American Sycamore

Platanus occidentalis

57.97

43.53

75

76

38

8

Norway Maple

Acer platanoides

51.47

20.33

95

59

29

-101.48
-101.48

-4.52
-4.52

70
70

7272

36 36

-89.73

-30.52

55

27

13

3
4

Live Oak

5
6

9
10
11

12

COMMON NAME

AmericanAmerican
Sycamore
Platanus
occidentalis
Sycamore
Platanus
occidentalis

12
13

AmericanAmerican
Sycamore
Platanus
occidentalis
Sycamore
Platanus
occidentalis
Sweetgum

Liquidambar styraciflua

Norway Maple

Acer platanoides

Sweetgum
styraciflua
Sweetgum Liquidambar
Liquidambar
styraciflua
American Sycamore

Platanus occidentalis

-73.98

-36.5

80

52

26

-79.48
-79.48

-53.71
-53.71

75

3434

17 17

-55.11

-101.08

100

80
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OBSERVATIONS

ACTION

6’ from Site

SURVEY NUMBER
Prune

Prune

Poor Health
Poor Health

18’ from Site

Remove

3

Remove

16

Prune

15

Protect

20

Prune

Poor Health

18
13

Remove

Poor Health

Remove
Prune

19

19

6
1

1

2
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COMANDANDO
O SPOTLIGHT

R ANG E O F
D IS T ANC E

R ANG E O F
S C R EEN S IZ E

NOVA OPÇÃO DE ZOOM
PARA TELAS DE VÍDEO E BLENDED

O gerenciamento do planejamento e visualização de telas de vídeo em
seus projetos ficaram mais fáceis do que nunca. Com as capacidades
da nova saída gráfica, você pode mais precisamente entender, estimar
e ajustar a projeção e o zoom disponíveis, permitindo que você faça
escolhas de equipamentos finais logo no começo do processo de projeto.
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APERFEIÇOADO O

COMANDO DE SECÇÃO DE PLATÉIA
Os aprimoramentos fornecem métodos de layout adicionais,
opções de numeração múltipla de assento e controles gráficos
H4

que são facilmente definidos e modificados a partir da paleta
Informações do objeto. Agora, gere visualizações de layout de
assento mais precisas para o seu evento, juntamente com um

G10

G9

G8

G7

relatório automatizado de assentos para inventário e aquisição.

B7

B9

B8

A7

A8

B11

B10

A9

C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

E14

E13

E12

E11

E10

E9

E8

E7

F14

F13

F12

F11

F10

F9

F8

F7

A10

C14

B13

B12

B14

A11
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COMANDANDO
O SPOTLIGHT

TRUSS E CONEXÕES DE CARGAS
AUTOMÁTICAS

Com o novo modo de conexão automática, você pode conectar
rapidamente trusses e cargas, para que possam ser analisadas
pelo Braceworks e documentado corretamente para instalação
da estrutura. Com este modo habilitado, você obtém um
feedback visual de fácil entendimento conforme desenha. Anexa
automaticamente cargas como luzes, speakers, cortinas, telas de
vídeo, e mais, diretamente para o truss ou para a posição suspensa.
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NOVA

FERRAMENTA DE INSERÇÃO DE TRUSS
Construa sua estrutura de truss usando dados de um
fabricante específico em apenas alguns cliques. Além
disso, você pode incorporar automaticamente dados
do fabricante como peso, dados de seção e conexões,
para realizar cálculos de análise dos equipamentos.

FERRAMENTA DE INSERÇÃO DE
CONEXÕES
empilhamento dos trusses e inserir ganchos entre eles,
conforme necessário.
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Após a colocação inicial você pode controlar a ordem de

EXPLORE AS POSSIBILIDADES
COMANDANDO
O SPOTLIGHT

NOVO MÓDULO

01
02

BRACEWORKS

ANÁLISE DE ESTRUTURAS NA ÁREA DE EVENTOS
Os requisitos regulatórios, como os Eurocodes e as
exigências crescentes de regulamentações dos locais de
eventos, dos municípios e dos proprietários dos locais de
grandes eventos, trazem a necessidade das empresas
de planejamento de eventos, A/V e de estruturas,
apresentarem cálculos de carga e esforços das estruturas
que podem ser assinados por engenheiros estruturais.
O Braceworks ™ traz à você a tranqüilidade de gerar não
apenas documentação certificável, mas que pode fazê-lo

aos usuários do Vectorworks Spotlight, os profissionais de

no mesmo arquivo que contém todo o projeto do evento,

projeto, produção e estrutura de eventos agora possuem,

economizando inúmeras horas e reduzindo custos no

pela primeira vez, uma solução completa de modelagem,

processo. Como um módulo adicional para o Vectorworks

análise e documentação para a indústria de entretenimento.

Spotlight e Vectorworks Designer, o Braceworks fornece
aos profissionais de design, produção e estruturas de truss

O Braceworks analisa sistemas estruturais 3D completos

uma maneira fácil de avaliar o desempenho de estruturas

modelados em destaque, suportando tanto cargas pontuais

temporárias sob carga para garantir segurança e conformidade

como distribuídas, elementos estruturais retos e curvos

com os padrões de engenharia. Ao adicionar o Braceworks

e múltiplos materiais. O modelo de análise de elementos
finitos (FEA) permite análises estáticas com resultados
exibidos graficamente no modelo para uma fácil referência.
O Braceworks também inclui suporte para cálculos de
carga e estrutura de truss baseadas nos Eurocódigos e
dos futuros padrões ESTA, como o E1.6. Ele também gera
automaticamente relatórios de cálculos detalhados e exporta
arquivos como DTSV para facilitar o compartilhamento
com engenheiros estruturais. Para ver Braceworks
em ação, visite vectorworks.com.br/braceworks.
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COMPARTILHE
SUAS INSPIRAÇÕES
Como um designer você sabe que o compartilhamento
de suas inspirações em alta qualidade criam
experiências para seus clientes que são críticas para
ajudá-lo a ganhar mais negócios. Com o mais recente
mecanismo de renderização CineRender da Maxon,
panoramas renderizados, sombras de alta qualidade e
exportação de modelos para visualização na web, agora
você possui uma série de recursos de ponta que são
perfeitamente integrados com as ferramentas que você
usa para projetar e documentar.

O QUE HÁ DE NOVO 2018

03

COMPARTILHE SUAS INSPIRAÇÕES

APERFEIÇOADA

EXPORTAÇÃO WEB VIEW
O Web View agora suporta o recurso de recorte cúbico do
Vectorworks e provê otimização melhorada no arquivo assim
como opções de apresentação desktop que produzem modelos
mais leves para uma melhor performance, resultando em uma
melhor experiência de realidade virtual para seus clientes.
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NOVOS

PANORAMAS
RENDERIZADOS
com esta nova capacidade do conjunto de recursos Renderworks®.
Coloque seus clientes no meio da sua inspiração de projeto, independente
do tamanho do seu modelo.

O QUE HÁ DE NOVO 2018

Forneça aos seus clientes uma visão interativa 360 graus do seu modelo

03

COMPARTILHE SUAS INSPIRAÇÕES

RENDERWORKS
ATUALIZADO
COM MAXON CineRender
Com CineRender da Maxon nativamente integrado, o
Renderworks fornece renderização mais rápida e de maior
qualidade diretamente dentro do ambiente de projeto do
Vectorworks. Crie visualizações e apresentações incrivelmente
realistas de seus projetos.
Esta atualização apresenta uma melhor renderização de
metais, especialmente metal escovado; um novo shader de
tecidos para visualização dos mais diferentes padrões de
tecidos; um recurso de captura de sombras que permite obter
sombras de objetos virtuais em fotos reais para uma perfeita
composição de modelos virtuais com fotos reais; controla até
dezesseis reflexos de luzes; e um novo shader Parallax para
alcançar a qualidade de mapas de deslocamento em menos
tempo.
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MELHOR

VECTORWORKS CLOUD SERVICES
O compartilhando de seus projetos, desenhos e modelos 3D com
clientes e parceiros nunca foi tão simples: agora você pode usar o
Google Drive ™ junto com o Vectorworks Cloud Services.
Adicionalmente, nós atualizamos totalmente o portal Web Cloud
Services. Você vai apreciar a melhor organização, uma interface de
compartilhamento mais fácil de usar, e até mesmo a capacidade de
gerar links de Web View VR de seus projetos na nuvem.

Google Drive

Google Drive

Vectorworks Files

Niemeyer.vwx

Lloyd_Wright.vwx

Gehry.vwx

Zaha_Hadid.vwx

Hassard_Short.vwx

Kenneth_Posner.vwx

Peter_H_Hunt.vwx

Howard_Bay.vwx

Frederick_Olmsted.vwx

Peter_Joseph_Lenne.vwx

Lancelot_Brown.vwx

Le_Notre.vwx

2018

MATRIZ DE NOVOS RECURSOS
MELHORE O SEU PROCESSO DE MODELAGEM
Múltiplas Vistas do Projeto
Edição Direta em Elevações e Secções
Modelagem por Subdivisão Aperfeiçoada
Script Gráfico Marionette ainda mais Avançado

SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO
Fique Informado com o Novo Centro de Mensagens
Estilos Plug-in agora em mais Objetos BIM Paramétricos
Planilhas Otimizadas e Simplificadas
Melhor Saída Gráfica em Documentos Arquitetônicos
Melhor Importação Revit
Distribuição de Desenhos Simplificada
Personalização mais Fácil de Carimbos
Paredes mais Versáteis Opções de Modelagem
Melhor Importação e Exportação de Imagens DXF/DWG
Mais Acessíveis Dados BIM IFC
Trabalhe Globalmente
Administrador de Recursos Otimizado
Suporte ao MacBook Pro Touch Bar
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PAISAGISMO EM UM NOVO PATAMAR
Refinado Layout de Irrigação
Padrões de Rejuntes em Pavimentação Flexível
Tags de Plantas Melhoradas
Mais Fácil Importação de Imagens GeoTIFF
Edição Direta de Contorno no Modelo do Terreno
Nova Ferramenta de Folhagem
Opções de Importação/Exportação de Levantamento de Árvores

COMANDANDO O SPOTLIGHT
Nova Opção de Zoom para Telas de Vídeo e Blended
Aperfeiçoado o Comando de Secção de Platéia
Truss e Conexões de Cargas Automáticas
Nova Ferramenta de Inserção de Truss
Ferramenta de Inserção de Conexões
Novo Módulo – Braceworks*

COMPARTILHE SUAS INSPIRAÇÕES
Aperfeiçoada Exportação Web View
Novos Panoramas Renderizados
Renderworks Atualizado com Maxon CineRender
Melhor Vectorworks Cloud Services
* O Braceworks é um novo módulo de produto adicional que pode ser adicionado ao Vectorworks Spotlight ou Vectorworks Designer.
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REQUISITOS
EXPLORE AS POSSIBILIDADES

DO SISTEMA

O desempenho do Vectorworks e do Vision pode variar dependendo de vários fatores, incluindo configurações de hardware e tipos de projetos.
Para obter uma lista completa de requisitos mínimos do sistema e perfis de hardware recomendados, visite vectorworks.net/sysreq/

PLACA DE VÍDEO

Mac OS 10.12 (Sierra)
Mac OS X 10.11 (El Capitan)

Placa gráfica compatível com OpenGL 2.1 com 1GB de VRAM ou mais

Mac OS X 10.10 (Yosemite)

Placa gráfica compatível com OpenGL 2.1 dedicada com 2GB-4GB de VRAM

Windows 10 64-bit

Placa gráfica compatível com OpenGL 2.1 dedicada com 4 GB de VRAM

Windows 8.1 64-bit

Placa gráfica compatível OpenGL 3.0 dedicada com 4GB de VRAM ou mais

Windows 8 64-bit
Windows 7 SP1 64-bit

RESOLUÇÃO DA TELA
PROCESSADOR

1920x1080 ou superior recomendado

64-bit Intel Core i5 (ou equivalente AMD) ou superior
64-bit Intel Core i5 (ou equivalente AMD) com 2GHz ou mais
64-bit Intel Core i7 (ou equivalente AMD) com 2GHz ou mais

REQUISITOS DE REDE PARA COMPARTILHAMENTO DE PROJETOS
O compartilhamento de projetos requer conexões de rede de alta velocidade.
À medida que a largura de banda da rede aumenta, o desempenho do
compartilhamento de projetos também. Velocidades de rede mais lentas ainda

RAM

podem fornecer uma experiência de usuário satisfatória se você minimizar as
operações que transferem grandes quantidades de dados pela rede (como

4GB ou mais

comprometer alterações no arquivo de projeto ou atualizar um arquivo de

8GB-16GB ou mais

trabalho local).

16GB-32GB ou mais

Key:
Perfil de nível de entrada
40

Perfil de nível médio

Perfil de ponta

Perfil do Vision

SOBRE O

VECTORWORKS
A Vectorworks Inc. se preocupa com o design. Desde 1985, servimos
as indústrias de arquitetura, paisagismo e entretenimento,
inspirando e encorajando os mais de 650.000 designers, projetistas,
arquitetos e engenheiros que utilizam nosso software a criar
experiências que transformam o mundo ao nosso redor.
Nosso compromisso em desenvolver o melhor software de
design multiplataforma do mundo nos ensinou uma verdade
simples: o excelente design começa com a inspiração do
designer. O Vectorworks apoia essa inspiração orientando
a exploração da descoberta e encontrando soluções
criativas. Nós fornecemos ferramentas poderosas para
ajudar os designers a capturar idéias, nutrir a inovação, se
comunicar efetivamente e realizar suas inspirações.
Nós servimos aqueles que desejam criar experiências que
são memoráveis e criam coisas que realmente importam.
Reconhecemos que o grande design é sobre revelar oportunidades
que exploram o inesperado, satisfazendo plenamente as demandas
de um mundo cada vez mais complexo. Reconhecemos o valor
dos sonhos de um designer e nos esforçamos para facilitar
a criação de algo realmente apreciado e com uma posição
única para expressar o melhor no ambiente construído.

VECTORWORKS TRAZ À VIDA

PROJETO DE CAIQUE NIEMEYER
A imagem apresentada na capa é um modelo do Santuário Papa

Este projeto deverá ser construído em uma área de 12.000 metros

São João Paulo II, um projeto de Caique Niemeyer da Caique

quadrados no Rio de Janeiro, adjacente a Ilha Pura, sede da Vila dos

Niemeyer Arquitetura e Design. Caique Niemeyer é o bisneto

Atletas dos Jogos Olímpicos de 2016. O complexo proporcionará

do eterno ícone da arquitetura Brasileira mundial e pioneiro da

diversas atrações para os visitantes, como o templo religioso,

arquitetura modernista no Brasil, o arquiteto Oscar Niemeyer,

museu, auditório, loja, cafeteria e garagem subterrânea.

conhecido por seus projetos dos edifícios de Brasília, capital do
Brasil.

Caique Niemeyer e sua equipe estão usando o Vectorworks para
criar o design do edifício e o modelo BIM. “É fundamental enfatizar a

“Este projeto começou com um pedido para um templo religioso,

importância do Vectorworks no desenvolvimento deste projeto”, diz

e a nossa proposta foi tão bem aceita que se tornou o Santuário

Caique Niemeyer.

de São João Paulo II”, diz Caique Niemeyer. “Minha experiência
com o arquiteto Oscar Niemeyer na concepção de tantas outras
catedrais me deu suporte para criar este complexo”.

“A sua funcionalidade e as características BIM proporcionaram a
modelagem tridimensional de forma fácil e rápida, simplificando
a preparação das pranchas em duas dimensões e principalmente
compatibilização com projetos complementares de estrutura, ar
condicionado...coordenados por nossos parceiros de design da
Loggia Arquitetura, responsáveis pela iluminação e instalações
para a projeto.”
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