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CAD Fréttir

Fréttabréf CAD ehf
Notendadagur 15. maí 2008.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gleðilegt sumar
Eins og alltaf bíða flestir spenntir eftir vorkomunni og það af mörgum ólíkum
ástæðum. Vorið er tími gróanda, uppsprettu, vonar og tilhlökkunar.
Ég hlakka til vorsins af öðrum ástæðum einnig - því þá koma nýju forritin frá
Autodesk. Ég geri ráð fyir að flestir lesendur sem eru í áskrift á AutoCAD tegndum
hugbúnaði eru þegar búnir að fá 2009 útgáfurnar.
Flest forrit í AutoCAD línunni komu út 26. marz og voru strax send út.
Inventor línan kom út 29. marz og ætti að vera á leiðinni til áskrifenda. Sama er að
segja um AutoCAD Electrical og Mechanical.

CAD DAGUR 15. MAÍ 2008 á Grand Hótel v/ Sigtúni í Reykjavík
Taktu daginn frá.
Af öllum þessum ástæðum sem nefnd voru hér að ofan efnum við hjá CAD ehf til CAD
dags á Grand Hótel Reykjavík v/ Sigtún fimmtudaginn 15. maí n.k.
Dagskráinn hefst kl. 9 og stendur til kl 17.
Kynntar verða nýjungar í og notkun á AutoCAD 2009, Mechanical 2009, AutoCAD
2009 Electrical, Inventor línunni, nýjungar í Vault og margt fleira.
Góðir gestir frá Autodesk, Betech og Aceri sýna nýjungar í ofangreindum hugbúnaði
og gefa einnig góð ráð (tips og tricks)
Einnig fáum við heimsókn frá Pathtrace þar sem Jörgen Sönder kemur og kynnir það
nýjasta í EdgeCAM hugbúnaði fyrir tölvustýrðar framleiðsluvélar (CNC)
Við fáum einnig að heyra reynslu og þyggjum góð ráð frá John Barton sem hefur
langa reynslu af tölvustýrðum framleiðsluvélum.
Dagskráin er sem hér segir:

09:00 ‐ 09:30 Skráning og kaffi
09:30 ‐ 10:20 AutoCAD 2009 / Mechanical 2009 nýjungar í AutoCAD 2009
10:20 ‐ 10:30 Kaffi
10:30 ‐ 11:20 Inventor 2009 ‐ fullt af nýjungum
11:20 ‐ 11:30 Kaffi
11:30 ‐ 12:30 Inventor 2009 ‐ Sheet metal ‐ plötuvinnsla fyrir blikksmíði.
12:30 ‐ 13:00 Léttur hádegisverður
13:10 ‐ 14:00 EdgeCAM 12.5 v/ Jörgen Sönder
14:00 ‐ 14:10 Kaffi

http://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=110207... 23.3.2009

Taktu daginn frá

Page 2 of 2

14:10 ‐ 15:00 EdgeCAM præsentation v/ Jörgen Sönder
15:00 ‐ 15:20 Kaffi
15:20 ‐ 16:00 John Barton ‐ Baader Island (EdgeCAM notandi)
16:00 ‐ 17:00 AutoCAD Electrical 2009 v/ Miles Nicholson, Aceri
Ekkert þátttökugjald er en betra er að tilkynna þátttöku - kokkurinn verður að
hafa smá fyrirvara. Þátttaka tilkynnast með tölvupósti á cad@cad.is.
Allir sem mæta er beðnir um að setja nafn / nafnspjal sítt í pottinn og dregið
verður um 2 3Dconnexion Space Navigator - ómissandi tæki við
þrívíddarvinnslu.
Föstudaginn 16. maí fær núverandi og tilvonandi EdgeCAM notendur tækifæri til að
hitta Jörgen Sönder og rekja úr honum garninar varðandi notkun og
framleiðsluaðferðir í EdgeCAM. Þetta er tilvalið tækifæri til að fá svar við ótal
spurningum.
Best er að panta tíma með því að senda tölvupóst á cad@cad.is
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