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Functies

Meerwaarde

Tekenfuncties
AutoSnap

Sneller en nauwkeurig aansluitingen tekenen
Sneller naar gerelateerde tekeningen of relevante
informatie, b.v. specificaties van een component.
Beter overzicht over uw symbolen, details,
maatvoeringsstijlen en layouts.
Gemakkelijke, universele manier om eigenschappen
van objecten te wijzigen.

Hyperlinks on Objects
DesignCenter
Object Properties Manager
Revision Clouds

Snel revisiewolkjes tekenen
Universele manier om bibliotheken te gebruiken,
eventueel via websites.
Gemakkelijker ongebruikte gegevens uit tekeningen
verwijderen, waardoor kleinere bestanden ontstaan.

i-drop Functionality
Purge Drawing Files of Unused Data
Array

Snellere kopieerfunctie

Extracting Block Attributes in a Drawing

Sneller hoeveelheden bepalen

Associative Dimensioning

Maatvoering blijft altijd kloppend na wijzigingen

Tool Palettes

Snelle manier om eigen menu's te maken

DesignCenter Online

Gemakkelijk toegang tot bibliotheken op websites
Betere uitwisseling met Word, betere layoutmogelijkheden
Intelligentere omgang met tabellen, wat veel tijd
bespaart.

Multiline Text (MTEXT) with tabs/indents
Tables
Views/Viewports

Betere omgang met delen van de tekening

Layer Groups

Gemakkelijker en snellere omgang met lagengroepen

Pointer Input

Symbolen en details kunnen meerdere weergaves
bevatten, waardoor ze sneller zijn te wijzigen
Direct zicht op invoer van gegevens

Dynamic dimensioning

Beter zicht op maten tijdens het plaatsen

Arc Length Dimension Symbol

Booglengtes maatvoeren

Jogged (Large) Radial Dimension Symbol

Verbeterde maatvoering bij grote boogstralen

Linetype support for dimension extension line

Linetype voor aanhaallijnen

Creating fixed-length dimension extension lines

Aanhaallijnen met vast lengte

Specify Origin Point of a Hatch

Betere controle over het begin van een arcering

Create multiple hatches with a single hatch operation

Meerdere losse arceringen in één opdracht

Calculate area or cumulative area of hatch(s)

Snel de totale oppervlakte van één of meer
arceringen

Geometry aware calculator (QuickCalc)

Snel en geïntegreerd rekenen binnen AutoCAD

Spreadsheet calculations in AutoCAD Table Objects

Rekenen in tabellen

Multiline Text (MTEXT) with bullets/numbering

Aandachtspunten en nummering in teksten

Editable Scale List

Standaardschalen instelbaar

Create Rectangles with Area and/or known Rotation
Angle
Workspaces

Sneller rechthoeken tekenen met gegeven
oppervlakte of rotatiehoe
Snel wisselen tussen gebruikersinstellingen

Managing DWF Markups

Maken en verweken van digitale aantekeningen

Viewing Dynamic Blocks
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Uitwisseling
Betere uitwisseling met projectpartners via de project
hosting site van Autodesk

Autodesk Buzzsaw Integration
Electronically transmitting drawings

Verbeterde digitale uitwisseling van tekeningen
Voorkomt dat er discussie ontstaat door wie een
tekening het laatst is gewijzigd.
Verbeterde communicatie met Autodesk over tips,
tricks, bugs en updates

Digital Signatures
Communication Center
Afdrukken
Layouts

Verbeterde afdrukmogelijkheden

Non-rectangular Viewports

Niet-rechthoekige viewports worden goed afgedrukt

Lineweights

Verbeterde omgang met lijndiktes

Plot Merge Control

Kleuren kunnen wel of niet worden samengevoegd

Layer States

Lageninstellingen kunnen worden vastgelegd

Publishing a Website

Snel webpagina's genereren met tekeningen

Publishing DWF (Single Sheet) Files

Verbeterde uitwisseling van digitale afdrukken

Publishing DWF (Sheet Sets)

Digitale afdrukken in sets groeperen

Shaded/Rendered Plotted Output

Verbeterde 3D afdrukken

Plotting in the Background

Snelheidswinst bij het afdrukken

Ondersteuning
Helpful Tips

Handige tips

Active Assistance

Uitleg tijdens het werken

Workaround Solutions

Alternatieve oplossingen

Natural Language Query Engine

Vragen stellen in spreektaal

AutoCAD Support Assistance (ASA)

Database met ondersteunende informatie

New Features Workshop

Kennis maken met de nieuwe functies

Migration User Interface

Sneller uw oude instellingen meenemen naar de
nieuwe versie

Windows-versies
Windows 95
Windows 98
Windows NT
Windows 2000
Windows XP Home
Windows XP for TabletPC

AutoCAD overal bij de hand!

Windows XP Professional
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