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Jako pasjonaci nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań uznaliśmy, 
że to najlepszy sposób, aby przekuć naszą pasję w pracę zawodową.

Świadczymy  zaawansowane usługi w zakresie modelowania 3D, wizualizacji wnętrz 
oraz drukowania 3D i skanowania 3D. Dystrybuujemy profesjonalne oprogramowanie 
CAD 2D i 3D, programy do wizualizacji komputerowej, a także systemy do wirtualnego 
prototypowania. Jesteśmy również strategicznym partnerem oraz wyłącznym 
dystrybutorem  wielu cenionych międzynarodowych producentów, m.in:

• YuanFang Software Co., Ltd.
• IronCAD, LLC.
• Esi Group

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnym  
systemom  skutecznie pomagamy innym firmom i przedsiębiorcom w doskonaleniu 
ich działań biznesowych. Każdy kolejny sukces naszego klienta jest dla nas 
inspiracją i źródłem satysfakcji.

Wszystko zaczęło się w 2004 roku. 
To właśnie wtedy powołaliśmy 
do życia firmę TMSYS sp. z o.o.
która jest oficjalnym dystrybutorem 
oprogramowania Gstarsoft Co., Ltd. 



Zalety 

GSTARCAD to aternatywne 
oprogramowanie CAD o pełnej 
kompatybilności z ACAD, doskona-
lone nieprzerwanie od 30 lat!
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Obsługa popularnych formatów

GstarCAD jest całkowicie zgodny z formatem DWG. 
Otwierając plik w formacie DWG, zapisany w programie ACAD, 
możesz być spokojny o swoje dane.

Intuicyjny interfejs

Interfejs użytkownika i metody pracy w GstarCAD 
są bardzo podobne do ACAD, nie jest wymagane 
dodatkowe szkolenie.

Innowacyjne narzędzia

W GstarCAD znajdziesz funkcje, których próżno szukać w innych 
programach (Automatyczne warstwy, Tabela powierzchni, 
Przyrost wartości atrybutu).

Wsparcie programistyczne

Programy w formatach LISP/ FAS/ VLX przygotowane w ACAD 
możesz bezpośrednio uruchomić w środowisku GstarCAD.

Praca w chmurze

Przeglądaj, zarządzaj i udostępniaj rysunki DWG 
z wielu urządzeń jednym kliknięciem oraz ciesz się mobilnym 
projektowaniem i komunikacją z milionami użytkowników.

Prawa autorskie

GstarCAD opiera się na niezależnych prawach własności intelektualnej 
i opatentowanych technologiach należących do Gstarsoft Co., Ltd.
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Projektanci wszystkich branż potrzebują profesjonalnych narzędzi, zaprojektowanych 
specjalnie z myślą o ich unikalnych potrzebach. GstarCAD posiada wiele dedykowanych 
nakładek, które skutecznie przyspieszą i ułatwią wszelkie procesy projektowe w każdej 
specjalizacji. Otwarte środowisko GstarCAD pozwala na łatwe tworzenie dedykowanych 
aplikacji, z czego chętnie korzystają zarówno zawodowi programiści, jak i zdolni pasjonaci, 
o czym świadczy coraz większa liczba dostępnych dodatków i nakładek branżowych.
W ofercie znajdziesz m.in.:

Pełną listę nakładek znajdziesz na naszej stronie: https://gstarcad.pl/nakladki/

Nakładki branżowe

ABC 6
ABC 6 dla Windows to pakiet uniwersalnych nakładek dla konstruktorów. 
Składa się z 4 modułów: ABC Płyta, ABC Tarcza, ABC Rama 3D, ABC Obiekt 3D.

CADprofi
Nakładki wspomagające i znacznie przyspieszającą projektowanie, w środowisku 
GstarCAD, wszelkich instalacji: c.o., wod.-kan., wentylacyjnych, technologicznych, 
klimatyzacyjnych, elektrycznych i wielu innych.

CP-Symbols
Biblioteki symboli wspomagające i znacznie przyspieszającą projektowanie, w środowisku 
GstarCAD, wszelkich instalacji: c.o., wod.-kan., wentylacyjnych, technologicznych, 
klimatyzacyjnych, elektrycznych i wielu innych.

Cubic Orb
Doskonałe nakładki dedykowane branży geodezyjnej. W pakiecie można znaleźć m.in. 
tak uznane aplikacje, jak: Kalibronek, GeoView, GoKart, TranMap, Wms2CAD, 
RawGenius oraz Plotka.

e-CAD
e-CAD to zestaw narzędzi dla GstarCAD, który przyspiesza i ułatwia projektowanie 
konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych, w oparciu o najnowsze wytyczne 
z Polskich i Europejskich Norm.

GaCAD
GACAD to zestaw profesjonalnych programów dedykowanych dla inżynierów ruchu. 
Składa się z 5 narzędzi: GA Znaki, GA Sygnalizacja, GA Przepustowość, GA Przedmiar, 
GA Bezpieczeństwo.



GstarCAD 2021 optymalizuje funkcjonalność poprzez dodanie serii 
nowych poleceń. Nowe funkcje Znakomicie poprawiają efektywność 
uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika 
i danych z chmury punktów. Dzięki znacznym usprawnieniom, które 
zmniejszają nakład pracy i proces projektowania, GstarCAD 2021 staje 
się najbardziej pożądanym programem CAD 2D/3D z wieczystą licencją.

Nowe funkcje 3D

Wraz z serią nowych poleceń 3D, GstarCAD 2021 umożliwia 
użytkownikom projektowanie i modyfikowanie modeli 3D 
w znacznie łatwiejszy i wygodniejszy sposób.

Import, eksport i migracja ustawień użytkownika

Wprowadzono wsparcie dla importu, 
eksportu i migracji ustawień 
użytkownika z poprzednich wersji 
GstarCAD, oraz importu 
niestandardowych Palet
narzędzi z programu ACAD
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Nowe funkcje 
umożliwiają więcej 
operacji



Chmura punktów

GstarCAD 2021 obsługuje dwa rozszerzenia pliku chmury punktów 
(.rcp i .rcs) jako załącznik w rysunku. Użytkownicy mogą stosować 
kolory obiektów i kolory skanowania RGB do wyświetlania danych 
chmury punktów.

Szybki wymiar

GstarCAD 2021 obsługuje nową funkcję szybkiego wymiaru za pomocą 
polecenia RAPIDDIST, która szybko mierzy odległość i kąt między obiek-
tami 2D wzdłuż osi X, Y, poruszając myszą.
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Ulepszenia ułatwiające 
proces projektowania

Poprawiony Edytor tekstu wielowierszowego

W edytorze Mtext można używać nowych funkcji do numerowania tekstu, łączenie 
paragrafów, wiersze dolne i górne oraz malarz formatu dla obiektów tekstowych.
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Poprawione Palety Narzędzi

Paleta narzędzi pozwala na dodanie narzędzia opartego na istniejącym wzorcu 
kreskowania. Obiekty kreskowania o określonej skali można 
przeciągać i upuszczać do Palety Narzędzi.
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Metody licencjonowania 
i rodzaje licencji

Polityka licencyjna GstarCAD jest elastyczna i prosta. Zapewniamy zarówno licencję 
wieczystą, jak i subskrypcję. Masz swobodę wyboru trybu licencjonowania 
i decydujesz, kiedy dokonać aktualizacji.

Istnieją dwie metody licencjonowania programu GstarCAD: kod aktywacyjny, 
przypisany konkretnemu komputerowi oraz klucz sprzętowy na USB. W tym drugim 
przypadku licencja przypisana jest do klucza USB, a nie do konkretnego komputera, 
co pozwala na uruchomienie pełnej wersji programu na dowolnym komputerze, 
do którego w danej chwili podpięty jest klucz.

Licencja jednostanowiskowa

Licencja uprawnia użytkownika do korzystania z programu na jednym stanowisku. 
Może być przenoszona pomiędzy stanowiskami, za każdym razem wymaga jednak 
wcześniejszej dezaktywacji i aktywacji na nowym komputerze.

Licencja sieciowa

Licencjonowanie sieciowe dedykowane jest dla firm użytkujących min. 3 lub więcej 
licencji. Licencje takie „przechowywane” są na tzw. Serwerze licencji (może to być 
dowolny komputer pracujący w sieci firmowej). Każdy użytkownik może „pobrać” 
licencje z serwera i uruchomić program na stanowisku lokalnym. Po zakończeniu 
pracy licencja jest automatycznie zwracana na serwer. Licencja sieciowa jest najczę-
ściej wykorzystywana przez firmy, które chcą zoptymalizować ilość koniecznych 
licencji i optymalnie je wykorzystywać na wielu stanowiskach roboczych.
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Program CAD 2D/3D z wieczystą licencją

(+48) 12 312 59 93   |   info@gstarcad.pl   |   www.gstarcad.pl

TMSYS SP. Z O.O.
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków

(+48) 12 430 04 16   |   info@tmsys.pl   |   www.tmsys.pl

Oficjalny dystrybutor


