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Beschikbare ontwerpsoftware
Maak je je ontwerp niet in Lightburn of RD works? Dan zijn er nog een flink aantal andere opties!

Welke software je hiervoor gebruikt is nog niet eens het belangrijkste. Fijn, want de meest gebruikte

software kan per branche zomaar anders zijn! Het belangrijkste aspect van de juiste software kiezen

is het exporteren van je ontwerp. Je hebt de juiste software gekozen wanneer je je ontwerp kunt

exporteren naar o.a. :

Er zijn veel verschillende software beschikbaar. Ben je onbekend met de branche waarbinnen jij 

wilt gaan ontwerpen? In dat geval hebben we de meest voorkomende software per branche alvast

voor je op een rijtje gezet om je een eindje op weg te helpen! 



Lasersoftware (bijv. Lightburn)Adobe Illustrator

Geboorte, trouwen en verjaardagen

Adobe Illustrator Adobe Photoshop Lightburn

Decoratie en interieur

Adobe Illustrator Inkscape Lasersoftware (bijv. Lightburn)

Architecten, maquettebouw en modelbouw

ARCHICAD

Google SketchUp Revit

CorelCAD AutoCAD

Awards en troffeeën

Glasverwerkers en glasateliers

Adobe Photoshop Lightburn/RD Works One Touch laser

Elektrotechniek

AutoCAD ProfiCAD

Graveer- en lasersnij industrie

Adobe Illustrator Lasersoftware (bijv. Lightburn) Inkscape



AutoCAD

Print & Sign

Adobe Illustrator

FlexiSIGN

QuarkXpress

CADlink EasySign

CoralDraw Autodesk

Mode en Accesoires

Adobe Illustrator Lasersoftware GERBER Accumark

Kunststofverwerkers

AutoCAD

Machinebouw

AutoCAD SolidWorks DraftSight

Interieurbouwers en meubelmakers

PaletteCAD

AutoCAD CADCAM

Google SketchUp Adobe Illustrator

Isolatie en Ventilatietechniek



Lasersoftware (bijv. Lightburn)

Stand en Decorbouw

Adobe Illustrator

PaletteCAD

AutoCAD Google SketchUp

Scholen, Universiteiten en Fablabs

Google SketchUp

Inventor

CoralDraw

ThinkerCAD EasySign

Adobe Illustrator AutoCAD

Relatiegeschenken en Cadeau-artikelen

Adobe Illustrator

Stalen en Samples

Lasersoftware (bijv. Lightburn) Adobe Illustrator

Textielbranche

AutoCAD Adobe Illustrator

RD Works Lightburn

GERBER Accumark

CADCAM



Mis je software of wil je weten of je jouw software gebruiken kunt?

Adobe Photoshop

Inkscape PhotoLaser Plus

One-toucht Laser Photo PhotoGrav

Uitvaart en overlijden

Natuurlijk zijn er veel meer soorten software dan de genoemde in dit document. We hebben dan ook

niet voor niets de meest voorkomende voor je op een rijtje gezet. Heb jij zelf software of krijg je 

software aangeleverd bij jouw specifieke materiaal? Samen kijken we graag of je hiermee vooruit kunt.

We vertellen je waar je op moet letten en waar de software aan moet voldoen.




