
Mỗi tuần, hơn hàng triệu nhà thiết kế làm việc cùng SketchUp Pro, công cụ mô hình hóa phổ 
biến nhất thế giới để diễn họa ý tưởng trong 3D. Giao diện phần mềm rất trực quan và dễ 
tiếp cận, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể học cách tạo, cùng cộng tác và phân phối dự án 3D.

Tạo dựng chính xác mô hình 3D
Phát triển ý tưởng của bạn trong 3D với các công cụ mạnh mẽ và chính xác 
nhưng đơn giản. Bắt đầu với một khung vẽ trống hoặc nhập ảnh, tệp CAD 
hoặc các mô hình dựng sẵn từ 3D Warehouse. SketchUp là công cụ vẽ 3D 
trực quan và dễ học nhất hiện nay, được thiết kế để hoạt động như một 
phần mở rộng của bàn tay bạn.

Trình bày và tài liệu
SketchUp Pro bao gồm LayOut, một ứng dụng minh họa 2D mạnh mẽ để 
tạo ra các bộ bản vẽ chuyên nghiệp, tài liệu xây dựng và trình bày sản 
phẩm, tất cả được liên kết động với các tệp SketchUp.

Kết xuất và chia sẻ
Xuất bản hình ảnh và hình ảnh động, VR, tạo tài liệu và báo cáo BIM với 
các tham chiếu IFC. Phát triển thiết kế của bạn trong các ứng dụng khác 
bằng cách xuất sang các định dạng bao gồm DXF, DWG, OBJ, 3DS, DAE, v.v.

Nền tảng linh hoạt
Kho mở rộng chứa hơn 400 plugin bao gồm các công cụ và tính năng bổ 
sung miễn phí và trả phí có sẵn cho các quy trình công việc dành riêng cho 
từng ngành khác nhau như kết xuất ảnh (render), phân tích và in 3D.

Đến với SketchUp.com/try-sketchup để tải và dùng thử miễn phí.
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