
ZUKEN CADSTAR v.14  
 

 
Zuken предлага продуктите от линията CADSTAR  на специални цени за България: 
 

Функционални възможности Lite + Dynamic Kynetic 

Схематика и редактор на схеми да да да 

Редактор на библиотеки да да да 

Поддръжка на ODBC бази данни да да да 
Library Datasheet Publisher (издател на данни в 
табличен вид) 

да да да 

Среда за проектиране на печатни платки (Брой пина)  2000 3500 
Неогра-
ничен 

Place & Route Editor (interactive) да да да 

Неограничен брой слоеве ръчно рутиране да да да 

Design Viewer (безплатно изтегляне) да да да 

Локален лиценз да да да 

Брой слоеве при Auto Routing  4 6 
Неогра-
ничен 

Variant Manager – управление на варианти на 
проекта 

не да да 

Съветник за електромагнитна съвместимост с 
подсказка, анализ и контрол при проектиране на 
платки 

не да да 

Продължаване/удължаване/Lengthening не не да 

Правила за област/Rules by Area не не да 

Миграция от PADS, OrCAD, PCAD или Protel да да да 

Инсталиране на място  Включено в цената 

1-годишен ъпгрейд, обновяване Включен в цената 

Техническа подръжка Включена в цената 

Достъп до On-Line библиотека с над 250000 компонента 
Цени EUR, без ДДС:  

Пакетна цена фиксирана лицензия  1 900 4 800 10 750 

 
Налични са следните допълнителни опции за фиксирана лицензия : 
 

Продукт Описание 

Schematics + Variant Manager – 
самостоятелен продукт 

Интегрирано решение за създаване и редактиране на схеми  

Constraint Browser – изисква 
Schematics  

Интегрирана методология, водеща през работния поток за да 
отговаря на изискванията за високоскоростно изпълнение  

Placement Planner – изисква 
Schematics  

Възможност за проверка и проучване в ранен етап на 
проектиране  

Hspeed P.R.Editor XR5000 HS – 
изисква CADSTAR Kynetic  

Набор от автоматични правила и ограничения на рутиране за 
изпълнение на проекта от първия път  

Signal Integrity Интегриран пълен набор инструменти за симулация на 
интегритет на сигнала 

Power Integrity Advance Бърз и мощен интегритет на (PI) и електомагнитни (EMI) 
анализи в реално време на проектиране на печатната платка 

Dragon Router Среда на стратегия на рутиране, консултант з оптимален 
процес на маршритизация с иновативни алгоритми на 
рутиране 

Intermediate Data Format Двупосочен интерфейс  за обмен с MCAD система 



3D BoardModeler Lite – изисква 
Lite +, Dynamic или Kynetic 

Осъществява връзката между ECAD и MCAD системи 

FPGA Design Поддържа Actel, Altera, Lattice, Quicklogic and Xilinx работни 
потоци от един универсален проектен мениджър с контрол 
на всички дизайн файлове 

 
Мрежови лицензии са налични на горните цени + 30 %. 

 
Повече информация за CADSTAR можете да намерите тук : 

http://www.spacecad.bg/common/zuken-cadstar 
 

тел. 02 9033999/факс 0431 63365, spacecad@david.bg 
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