
DraftSight Standard DraftSight PremiumDraftSight Professional DraftSight Enterprise

 WHO Công ty và cá nhân

WHAT

OS Windows®, Mac Windows®, Windows®, Windows® Minimum of 2 licenses 
required for purchase.

Windows® Minimum of 2 licenses 
required for purchase.

HOW TO BUY
sales@pacisoft.com

Contact PACISOFT.vn
sales@pacisoft.com

Contact PACISOFT.vn
sales@pacisoft.com

Sold by Resellers.  
Request a quote at  
sales@pacisoft.com

Sold by Resellers.  
Request a quote at  
sales@pacisoft.com

TRIAL Không có dùng thử Không có dùng thử Có, 30 ngày Có, 30 ngày YesCó, 30 ngày

LICENSE Thuê bao, 12 tháng HOẶCThuê bao, 12 thángThuê bao, 12 thángThuê bao, 12 tháng
Non-Subscription + Maintenance 
Upgrade: 12 months

Thuê bao, 12 tháng HOẶC
Non-Subscription + Maintenance 
Upgrade: 12 months

PRICE 
(USD MSRP)

Liên hệ PACISOFT cho giá tại 
Vietnam (bao gồm thuế phí)

Liên hệ PACISOFT cho giá tại 
Vietnam (bao gồm thuế phí)

Liên hệ PACISOFT cho giá tại 
Vietnam (bao gồm thuế phí)

Subscription: Liên hệ PACISOFT
Perpetual: Liên hệ PACISOFT
Maintenance: Liên hệ PACISOFT

Subscription: Liên hệ PACISOFT
Perpetual: Liên hệ PACISOFT 
Maintenance: $499Maintenance: Liên hệ PACISOFT

SUPPORT 1. swYm community 
2. Email for activation and
installation

1. swYm community
2. Email for activation and
installation

1. swYm community
2. Email for activation
and installation

1. swYm community
2. Technical support by your
reseller via email and telephone

1. swYm community
2. Technical support by your
reseller via email and telephone

DraftSight.com

Mac Mac

thích
dục, và những ngườ i có sở 
Cá  nhân, sinh viên, nhà giáo 

và công ty
xuất, nhà sản xuất, chuyên gia 
Cá nhân, nhà thiết kế, nhà sản 

laser và in 3D của bạn.
hình hóa, tạo mẫu, sản xuất, cắt 
tất cả các nhu cầu phác thảo, mô 
thảo 2D mạnh mẽ giúp đáp ứng 
Trải nghiệm thiết kế 3D và phác 

cách nhanh chóng và dễ dàng.
kế của bạn vào cuộc sống một 
một API để giúp đưa các thiết 
mạnh mẽ, tiết kiệm thờ i gian và 
tiên tiến vớ i các chức năng 
Giải pháp soạn thảo CAD 2D 

2D cơ bản.
quen thuộc và các công cụ vẽ 
cần thiết vớ i giao diện sử dụng 
Giải pháp soạn thảo CAD 2D 

mạng đầy đủ.
thuật, triển  khai  và  cấp  phép  
thiết  kế. Bao  gồm  hỗ  trợ  kỹ  
chỉnh để  đáp ứng mọi  nhu cầu  
Giải  pháp  phác  thảo  2D  hoàn  

khai và cấp phép mạng.
hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, triển 
hoặc mô hình hóa. Bao gồm 
ứng mọi yêu cầu soạn thảo 
thảo 2D toàn diện để đáp 
Giải pháp thiết kế 3D và phác 

nhiều sites (local)
Cho tổ chức lớn và có 

sites, designers, makers, 
Cho tổ chức lớn và có nhiều 

DraftSight Enterprise Plus

manufacturers,  professionals

Contact PACISOFT.vn

Các câu hỏi thường gặp về DraftSight

https://www.DraftSight.com/Standard
https://www.DraftSight.com/Professional
https://www.DraftSight.com/Premium
https://www.DraftSight.com/RAQ
https://www.DraftSight.com/RAQ
https://www.DraftSight.com
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đặt
Visit DraftSight.com/FreeTrial và chọn “Free 30-Day Trial” để tải về cài 
Có 30 ngày dùng thử phiên bản cao cấp DraftSight Premium

Có cách nào dùng thử DraftSight?

yêu cầu báo giá cho DraftSight.
network và hỗ trợ kỹ thuật. Vui lòng truy cập PACISOFT và gửi thông tin 
một lần vĩnh viễn với tùy chọn nâng cấp bảo trì) và bao gồm giấy phép 
đồng, được bán dưới dạng đăng ký 12 tháng hoặc không đăng ký ( mua 
Enterprise và Enterprise Plus được cấp phép khác hơn và cần làm hợp 
Professional và Premium,  giấy phép có thời hạn 12 tháng. DraftSight 
Bạn có thể truy cập PACISOFT.vn/lien-he để mua DraftSight Standard, 
Làm thế nào để mua DraftSight ?

hệ với người bán lại của bạn hoặc PACISOFT để biết giá cả.
viễn) mà chỉ phải trả ALC bảo trì (Chi phí Giấy phép Hàng năm). Vui lòng liên 
Là khách hàng hiện tại, bạn không cần phải trả PLC (Chi phí Giấy phép vĩnh 

trả thêm tiền để gia hạn hoặc tiếp tục nhận bảo trì?
Tôi là người dùng DraftSight Enterprise hiện tại, tôi sẽ phải 

chọn phù hợp cho bạn
Nếu bạn là sinh viên, DraftSight Standard có giá khoảng 2,9 triệu sẽ là lựa 

liên hệ với PACISOFT
Education, bao gồm Classroom Packs and Campus Packs. Để mua, vui lòng 
Có! Nếu bạn là một tổ chức giáo dục, DraftSight cung cấp Enterprise Plus for 

dục và sinh viên không?
DraftSight có phải là một lựa chọn tốt cho các tổ chức giáo 

Systèmes License Server).
phép mạng SNL (SOLIDWORKS Network License) hoặc DSLS (Dassault 
DraftSight Enterprise and Enterprise Plus được kích hoạt bằng cách chọn giấy 
number, khi cài đặt bạn hãy điền vào. Yêu cầu kết nối để kích hoạt phần mềm. 
DraftSight Standard, Professional and Premium được kích hoạt bằng serial  

Phương pháp kích hoạt cho từng sản phẩm là gì?

helpful guides, articles and videos.
Có. Visit DraftSight.com, the DraftSight Blog, and our YouTube channel for
Có tài nguyên học tập nào dành cho DraftSight không?

Truy cập DraftSight.com để nâng cấp (Download).

này, chúng tôi không cung cấp gói hạ cấp.
hệ với PACISOFT để mua Enterprise (thuê bao hoặc vĩnh viễn). Tại thời điểm 
thuê bao mới hoặc lên DraftSight Enterprise và Enterprise Plus bằng cách liên 
Bạn có thể nâng cấp lên DraftSight Premium bất kỳ lúc nào bằng cách mua gói 

Premium hoặc hạ cấp xuống Standard không?
Nếu tôi có DraftSight Professional, tôi có thể nâng cấp lên 

Brazilian, Portuguese, Turkish and Russian.
Chinese, Czech, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Korean, Polish, 
DraftSight hỗ trợ 14 ngôn ngữ: English, Simplified Chinese, Traditional 

DraftSight hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

https://www.DraftSight.com
https://www.DraftSight.com/RAQ
https://www.DraftSight.com/RAQ
https://www.DraftSight.com
https://www.solidworks.com/findreseller
https://www.DraftSight.com
https://www.DraftSight.com
https://blog.draftsight.com
https://www.youtube.com/user/draftsight
https://www.DraftSight.com
https://www.DraftSight.com/FreeTrial



