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Siemens JT2Go е водещият в индустрията инструмент 

за безплатен преглед и анотация на 3D CAD файлове, 

стандaртно генерирани от всички CAD системи с 

командата “Export to JT”. 

JT2Go е единодушно възприет от лидерите в бранша 

като първокласен безплатен инструмент за преглед на 

JT данни. Предоставяйки това приложение за настолни 

компютри и мобилни платформи за iOS и Android, 

Siemens направи прегледа на JT данни достъпен за 

всеки потрител в почти всяка ситуация. 

 

Изтеглете JT2Go Desktop 64-bit за платформи MS Windows на всички езици от този 

адрес: https://dl2.plm.automation.siemens.com/jt2go/installer/JT2Go.zip  

 

JT2Go Desktop предоставя най-богатия набор от функции за всички поддържани 

платформи. Приложението за настолни компютри показва не само .jt файлове, но и .vfz 

сесийнни файлове, създадени в Teamcenter на Siemens Digital Industry 

Software. Поддържаните функции включват;  

 Структура на продукта,  

 PMI, включително изгледи на модели  

 Резултати от CAE симулации  

 Напречни сечения на 3D CAD модели  

За пълен списък на функциите и системните изисквания на JT2Go Desktop вижте тези 

връзки: 

 Какви функции са включени 

 Системни изисквания 

 Скрипт за безшумно инсталиране 

 Често задавани въпроси за JT2Go Desktop 

 Изтеглете JT2Go Desktop 64-bit  

 Изтеглете JT2Go Desktop 32-bit  

JT2Go/JT Plus PDF 

JT2Go предоставя иновативна функция, която позволява на потребителя да работи с 3D 

JT и PDF в една и съща сесия. JT2Go може да зареди директно PDF файл, ако към него е 

прикачен JT файл, той ще зареди и JT файла. След това потребителите могат да 

навигират в 3D данните, като използват връзки в PDF към информация като PMI и 

продуктова структура в JT.  

Тази уникална конструкция поддържа изискванията на пакета с технически данни, като 

предоставя стандартни дефиниции на ISO за 3D и 2D дата без изискване за превод, ако 

JT данните вече съществуват.  

http://www.spacecad.bg/
https://dl2.plm.automation.siemens.com/jt2go/installer/JT2Go.zip
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/JT2Go%20Desktop-What%20Features%20are%20Included%2012082020_tcm27-58015.pdf
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/JT2Go%20Desktop-System%20Requirements_tcm27-58016.pdf
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/JT2Go%20Desktop%20Silent%20Install%20script_tcm27-58018.pdf
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/JT2Go%20Desktop_FAQ%202020-1_tcm27-67635.pdf
https://dl2.plm.automation.siemens.com/jt2go/installer/JT2Go.zip
https://dl2.plm.automation.siemens.com/jt2go/10.1.5/JT2GoSetup.zip
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За да поддържа последователното генериране на JT плюс PDF файлове, Siemens NX 

представи пакет, който автоматично създава JT плюс PDF чрез използването на 

шаблони. Вижте долу връзките относно JT Plus PDF за повече информация:  

 

 JT2Go Acrobat Reader Plugin v1.4 

 JT Plus Ръководство за потребителите на PDF 

Мобилни платформи JT2Go 

Поддръжката на мобилна платформа JT2Go предлага интерфейс, управляван от 

жестове, специално проектиран за устройства с поддръжка на докосване.  

 

Използвайте предложенията за iOS и Android JT2Go, за да визуализирате 3D JT файлове, 

като използвате функции като Zoom, Pan и Rotate.  

 

Придвижете се до структурата на сглобката, за да изберете детайли или да покажете 

PMI, включително изгледи на модели, изберете отделни детайли и подсглобки, за да 

покажете техните свойства. 

 

Потребителите могат да активират камерата на устройството си, за да осигурят фон в 

сесия за гледане, показваща преживяване на визуализация с добавена реалност. Вижте 

повече:  

 

 Android JT2Go 

 iOS JT2Go 

 Участвайте в проучването на мобилната платформа JT2Go  

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/JT2Go_Acrobat_Reader_Plugin_v1_4-20190506_tcm27-60423.zip
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/Siemens-PLM-JT-Plus-PDF-User-Guide-mi-61338-A3_tcm27-58010.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.splm.jt2go
https://itunes.apple.com/us/app/jt2go/id686552803?ls=1&mt=8
https://www.surveygizmo.com/s3/4260396/JT2Go-Survey

