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Þann 22. desember byrjaði daginn aftur að lengja - að vísu bara með afar litlu hænufeti en strax um
áramótin hafði dagurinn lengst um 16 mín og þegar þetta er skrifað - 13. jan. - hefur dagurinn lengst
um 61 mín.. Góðir hlutir gerast hægt.
Við hjá CAD óskum viðskiptavinum og samstarfsaðilum farsæls nýs árs og þökkum samstarfið á liðnu
ári.

Síðasta tækifæri til að uppfæra.
Eins og minnzt hefur verið á er nú tími til að uppfæra eldri Autodesk leyfi, það er stutt í lokadag. Frá
því í vor höfum við verið að minna núverandi og fyrrverandi notendur Autodesk hugbúnaðar á þær
breytingar sem verða hjá Autodesk þann 25. janúar 2015. Þá verða öll leyfi sem ekki eru í áskrift
ekki lengur uppfæranleg. Ekki verður hægt að kaupa uppfærslur á eldri leyfum. Ef notendur vilja
uppfæra þarf að kaupa ný leyfi. Það er því rétti tíminn núna til að uppfæra og koma sér í áskrift.
Til 25. janúar er 30% afsláttur miðað við að kaupa hugbúnaðinn frá grunni. Þetta sýnir enn og aftur
hvað það er mikilvægt að vera í áskrift.
Endilega hafið samband ef spurningar vakna.

19.1.2015 09:41

CAD fréttir - Janúar 2015

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

Námskeið á vorönn.
AutoCAD 2015 & AutoCAD LT 2015 - Essentials

20.-21. febrúar. og 27.-28. febrúar 2015

Autodesk Inventor 2015 Essentials

13.-14. marz. og 20.-21. marz 2015

Autodesk Inventor 2015 - "Super Models"

27.-28. marz 2015

AutoCAD Electrical 2015 grunnur

14.-15. apríl 2015

AutoCAD Electrical 2015 framhald

21.-22. apríl 2015

Duct Pro
Duct Pro fyrir Autodesk Inventor.
Duct Pro er einföld og ódýr viðbót við Autodesk Inventor sem auðveldar alla vinnu við að hanna
beygjur, tengi og alls konar stúta í plötuefni t.d. fyrir loftræstistokka ofl. Sjálfvirk útflatning og DXF
skráagerð.
Nánari upplýsingar HÉR

Woodwork for Inventor
Woodwork for Inventor er viðbót við Autodesk Inventor sem gerir Inventor tilvalinn fyrir hönnun á
húsgögnum og öðrum vörum úr tré og plötuefnum. Hönnunin verður skilvirkari og nákvæmari.
Hægt er að setja inn t.d. spónaþykkt, kantlímingar ofl. Stórt íhlutasafn með lömum, festingum,
handföngum ofl. fylgja með. Forritið sér um að bora göt og taka úr fyrir lamir. Einnig er hægt að
fá Woodwork með CAM módúl svo hægt er að ná sjálvvirkni í CNC kóðann.
Nánari upplýsingar HÉR:
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Tips og Tricks:
Autodesk University var haldið í Las Vegas í desember sl. Því miður fór ég ekki en ég fylgdist með
í "beinni" og mörg námskeiðin eru nú aðgengileg á netinu. Yfirleitt er um 60-90 mín myndir að ræða
og hvet ég notendur til að fara inn á AU og sjá hvað er aðgengilegt varðandi þeirra áhugasvið
http://au.autodesk.com/au-online/classes-on-demand.

Einnig er rétt að minnast á Lynn Allen's AutoCAD 2015 tips og tricks bækling sem er að finna
HÉR:
Í stað þess að "klippa og líma" tips og tricks héðan og þaðan vísa ég hér á nokkra staði með góðar
aðferðir:

CAD Notes - vinsælustu greinar 2014.Hér er bæði um AutoCAD og Inventor að ræða. HÉR

Inventor notendur eru oft að spyrja hvernig bezt er að kópíera parta og samsetninga. Hér
sýnir"The CAD setter out" fram á 7 mismunandi aðferðir til að kópíera: HÉR
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Þangað til næst:
Lifið heil.
Finnur P. Fróðason
Hafið Samband:
sími: 5523990 cad@cad.is
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