Witaj!
W kilku prostych krokach dowiesz się, jak pobrać bezpłatną 30-dniową wersję demonstracyjną
oprogramowania Vectorworks.
S
prawdź 
wymagania systemowe⇓ dla urządzenia, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie.
1. Wejdź na stronę:http://www.vectorworks.net/trial/form
Wybierz kategorię : Professional
Wybierz kraj: Poland

2. Wybierz, którą wersję programu chcesz testować:
Jeśli chcesz otrzymać Vectorworks 2017 w języku polskim wybierz: Polish
Jeśli chcesz otrzymać Vectorworks 2017 w języku angielskim wybierz: English
Uwaga! 
Dla polskiej wersji językowej system operacyjny musi być w języku polskim.

3. Wypełnij formularz kontaktowy i wybierz branżę, w której działasz.
Upewnij się czy wprowadziłeś prawidłowy adres e-mail, ponieważ na niego zostanie wysłany numer
seryjny oprogramowania.

4. Otrzymasz komunikat.
Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza pojawi się poniższy komunikat. Po weryfikacji
danych przez naszego administratora otrzymasz wiadomość e-mail od
rafal.niesyt@designexpress.eu
Tytuł wiadomości: Vectorworks 30-dniowa wersja demonstracyjna

5. Otrzymasz wiadomość, w której znajdziesz indywidualny numer seryjny
oprogramowania oraz linki do pobrania plików instalacyjny.
Po zainstalowaniu oprogramowania zostaniesz poproszony o aktywację programu (automatyczny
kontakt z amerykańskim serwerem, wystarczy być online).
Otrzymana wersja demonstracyjna jest wersją oprogramowania Vectorworks Designer (PL:STUDIO)
zawierającą wszystkie poniższe moduły:
FUNDAMENTALS (PL:Wzornictwo) - baza funkcjonalności dla wszystkich wersji branżowych:
ARCHITECT(PL: Architektura i Wnętrza)
LANDMARK(PL: Ogród i Krajobraz)
SPOTLIGHT - w języku angielskim
DESIGNER(PL: Studio)- suma wszystkich modułów
6. Pierwszekroki w Vectorworks Polska na YouTube
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością kanału Vectorworks Polskana portalu YouTube.com.
Bogaty zasób filmów warsztatowych ułatwi Ci pracę w programie oraz pozwoli odkryć wiele narzędzi,
które przyspieszą prace projektowe.
7. Obejrzyjkolekcję filmóww języku angielskim Vectorworks 2017 Getting
Started Guideslub pobrać przewodniki, które krok po kroku pozwolą Ci odkryć nowe narzędzia
Vectorworks Guides
8. Pobierz skróty klawiszowe, które przyspieszą pracę w programiekliknij tutaj ⇓

9. Po instalacji możesz sprawdzić różnice pomiędzy poszczególnymi modułami
branżowymi przełączając je w menu głównym pod:
Narzędzia > Środowiska roboczew wersji PL 2017

Tools > Workspaces 
w wersji EN 2017

