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Áríðandi tilkynning.
Frá 1. febrúar 2014 verður ekki lengur hægt að uppfæra eldri útgáfur af Autodesk forritum með
afslætti heldur þurfa notendur með eldri útgáfur en 2014 að kaupa ný leyfi á fullu verði.
Notendur með gildandi áskrift þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur en notendur með útrunna áskrift eða
notendur sem eru ekki í áskrift og nota hugbúnað eldri en 2014 útgáfu þurfa að uppfæra fyrir 1.
febrúar til að njóta góðs af núverandi verðum.
Eins og stendur geta notendur með útrunna áskrift - þó ekki eldri en 360 daga frá því að áskriftin
rann út - endurnýjað án aukakostnaðar.
Sem betur fer eru ekki margir með útrunna áskrift eða án áskriftar yfir höfuð en til þeirra fáu eru
skilaboðin skýr:
Uppfærið fyrir 1. febrúar 2014.

Músagangur á Skúlagötunni.
Þrívíddarmýsnar frá 3Dconnexion eru komnar í hús og eftirfarandi mýs eru til á lager:

SpaceExplorer
SpaceMouse Pro
SpaceNavigator
SpaceMouse Wireless - Nýtt
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Uppfærzlur og "Service Packs"
AutoCAD LT 2014®
AutoCAD LT 2014 Service Pack 1
Autodesk 360 desktop companion Update 3
Autodesk® AutoCAD® Code Execution Vulnerability - Security Hotfix

AutoCAD 2014®
Model Documentation Hotfix for 64-bit Windows 8.1
AutoCAD 2014 Service Pack 1
Autodesk 360 desktop companion Update 3
Autodesk® AutoCAD® Code Execution Vulnerability - Security Hotfix
Inventor 2014®
Update 1 for Inventor 2014 Service Pack 1
Autodesk 360 desktop companion Update 3
Autodesk Inventor 2014 Service Pack 1
Showcase 2014®
Autodesk 360 desktop companion Update 3
Windows crash during license authorization Hotfix
Autodesk Showcase 2014 Hotfix 1
Revit Interoperability for Showcase 2014 - Update Release 1
3D Max Design®
Autodesk 3ds Max Design 2014 Service Pack 3
Windows crash during license authorization Hotfix
Autodesk 3ds Max Design 2014 Service Pack 2
Autodesk 3ds Max Design 2014 Service Pack 1
Autodesk® Navisworks® 2014
Hotfix - Custom OE derived from a simple AutoCAD entity class
Navisworks 2014 SP1 NWF Refresh Hotfix
Windows crash during license authorization Hotfix
Autodesk ® Navisworks® 2014 Service Pack 1
Autodesk® Vault® 2014
Cumulative Hotfix 2 for Autodesk Vault 2014 Service Pack 1
Cumulative Hotfix 1 for Autodesk Vault 2014 Service Pack 1

Tips & Tricks
Við skulum byrja með nokkur Windows 7 Tips:

God Mode
Windows 7 hefur breytt Control Panelinn en það getur samt verið erfitt að finna allar aðgerðir og
stillingar: GOD MODE gefur möguleika á aðgang að öllu úr einni möppu.
Reynið þetta. Búið til nýja möppu (Folder / Directory) og gefðu eftirfarandi nafn:

GOD MODE.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
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Fyrsti hlutinn (GOD MODE) getur verið hvað sem er t.d. "Super Control Panel", "Advanced", "God
Mode" eða hvað sem þú villt.
Afturskeytið: ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C, verður að vera nákvæmlega eins og
skrifað er hérna - með svigum. Þegar mappan hefur verið búin til er hægt að tvísmella eða búa til
flýtihnapp á skjáborðinu (Desktop). Nýja mappan inniheldur allt sem fyrirfinnst í Control panelnum.
Samtals 260 atriði.

Problem Steps Recorder
Skrifið PSR í "start menu" leitarboxið.
Þetta er afar gagnlegt tæki sem tekur skjámynd af hverjum músasmell sem þú gerir og býr til skýrslu
með öllum aðgerðum og myndum af hverjum skjá. Þannig geta aðrir aðstoðað við lausn vandamála
og þetta er líka auðveld aðferð til að búa til hjálpargögn eða "How to" gögn.

Reikna meira.
Við fyrstu sýn lítur reiknivélin í Window 7 út eins og í Vista en ef farið er í View hnappinn koma í ljós
nýjungar eins og Statistic og Programmers viðmót. Reiknivélin býður upp á alls konar breytingar milli
mælieininga: Lengd, þyngd, rúmmál og einnig útreikninga á dögum t.d. hversu margir dagar eru milli
tveggja dagsetninga. Eins eru einskonar Excel uppsetningar t.d. Km pr. líter, lánaútreikningar og
margt annað
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AutoCAD og Inventor.
Öll höfum við aðgang að Autodesk Exchange.
Í AutoCAD:

Í Inventor:

Á þessum síðum er margt gott að finna sem getur létt okkur lífið. Hér skal aðeins nefnd nokkur
hjálparforrit sem eru í uppáhaldi hjá mér:

Fyrir AutoCAD 2014:
Text Buble - ókeypis:
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Autodesk Remote:
Ókeypis en eingöngu fyrir notendur með áskrift.
Autodesk® Remote er sjálfstætt forrit fyrir Windows 7 og 8 og er samhæft öllum Autodesk forritum.
Með þessu forriti getur þú "keyrt" Autodesk forrit sem eru uppsett á vinnutölfunni þinni sem
fjarvinnsluaðgerð. Forritið er sett upp bæði á "móðurtölvu" og á vélina sem þú villt vinna á. Þegar
uppsetningu er lokið er bara að ræsa tenginguna.
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Inventor:
Work Feature Visibility by PT
verð US $ 0,99
Þetta viðbótarforrit gerir okkur kleift að kveikja og slökkva á öllum vinnuplönum, ásum og punktum
bæði í partaumhverfi og samsetningarumferfi. Aðgerðin býr ekki til nýtt view og "Master View" er því
óbreytt.

12.11.2013 08:36

CAD fréttir -Nóvember 2013

7 of 7

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?a...

Þangað til næst:
Lifið heil.
Finnur P. Fróðason
Hafið Samband:
sími: 5523990 cad@cad.is
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