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Hierop zaten uw ideeën al lang te wachten.
AutoCAD
2002

AutoCAD
2004

AutoCAD
2005

AutoCAD
2006

AutoCAD
2007

°
°

°
°

°
°

°
°

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCEPTUEEL ONTWERP

Objecten – Creëren/bewerken
Orbit
Helix
Sweeps en Lofts
Polysolid (3D Polyline)
Face, Edge, Vertex Manipulation
Perspective View
Section Planes/Cuts
Walk-Through
PRESENTATIES

Photo-realistische rendering
Weergavemodi
(visual styles, doorschijnendheid, randeffecten)
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Transparante objecten
Drag-and-Drop materialen
TEKENEN

Block-attributen in een tekening extraheren
Associatieve dimensionering
Toolpaletten
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True Color, PANTONE®, RAL Support
Tabellen
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Een sheet index/TOC opstellen
Dynamic Blocks
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Dynamic and Pointer Input
Dynamic Dimensioning
Multiline tekst (MTEXT) met bullets/nummertoekenning
WORKFLOW

Standaards Manager
TM

DWF markeringen beheren
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Sheet Sets
Werkruimtes
Gebruik van DWF als underlay/referentie
PUBLICEREN

DWF (Sheet Sets) publiceren
Shaded/gerenderde geplotte output
Plot op de achtergrond
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3D DWF publiceren

°
°
°
°

PDF publiceren

° Functie wordt ondersteund

• Nieuwe functie
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Vertrouwdheid leidt tot tevredenheid.

Het is onze taak om uw werk
makkelijker te maken
Presteer op een hoger niveau met
Autodesk software en de hulp
van het netwerk van de Autodesk
Authorised Training Centers (ATC®).
Wereldwijd zijn er meer dan 1100
ATC sites beschikbaar om ontwerpprofessionals te helpen door middel
van gerichte lokale trainingen op elk
gewenst niveau. Een trainingscenter
bij uw in de buurt vindt u op
www.autodesk.nl/atc
Meer kunt u lezen op
www.autodesk.nl/autocad

FPO

•

Autodesk® Vault (alleen subscription)
Layouts

Up-to-date en up-to-speed
Met het Autodesk® Subscription
Programma ontvangt u automatisch
de laatste software updates, web
support van Autodesk en nog
veel meer. Subscription biedt u
de gemakkelijkste en voordeligste
manier om uw ontwerpprogramma
up-to-date te houden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met uw geautoriseerde reseller
of ga naar
www.autodesk.nl/subscription

Autodesk BV
Postbus 8651
3009 AR Rotterdam
Tel. 0180 – 69 10 10
www.autodesk.nl
www.bsa.org

• Verbeterde functie
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Belangrijke functies

Creëer, visualiseer, documenteer. Jazeker, dat is AutoCAD.

CREËER >

Maak conceptuele ontwerpen met behulp
van bewerkingstools die uw creativiteit
uitdagen als nooit tevoren.

Met het nieuwe LOFT commando is het
maken van objecten met vloeiende lijnen
geen enkel probleem meer.

Wat gebeurt er met een geweldig idee zodra
het u te binnen is geschoten? Van concept tot
tekening tot het invullen van de details, beter
dan ooit tevoren helpt AutoCAD 2007 u ideeën
te exploreren en realiseren – het maakt niet
uit of u in de werktuigbouwkundige industrie,
de bouw of aan civiele projecten werkt. U kunt
nu met één oplossing uw ideeën ontwerpen,
visualiseren, documenteren en uitwisselen.
Wij hebben het over AutoCAD 2007, want nooit
eerder was er een AutoCAD versie zoals deze.

Ontdek met volume tools nieuwe alternatieven door veelvuldige objecten in uw
model te plaatsen en te manipuleren.

VISUALISEER >

Geef het vorm
Een idee is maar een idee totdat u er iets mee
doet. Met AutoCAD 2007 kunt u uw tekeningen
tot nieuwe hoogtes brengen. Teken en creëer
tot u uw gedachten heeft omgezet in een
ontwerp. Combineer het AutoCAD dat u kent
met een geheel nieuwe ontwerpomgeving. Met
AutoCAD 2007 kunt u snel ontwerpen,
reviseren en navigeren binnen objecten en
oppervlakken. Visualiseer uw ontwerp terwijl
u met dynamische input tekent. Met behulp
van de bekende 2D ontwerpfunctionaliteiten
creëert u makkelijk 3D objecten. Daarnaast
extrudeert u 2D objecten naar 3D objecten.
Voor zowel het creëren als bewerken van
complexe objecten en oppervlakken,
met AutoCAD 2007 kunt u uw ideeën snel
omzetten in een prachtig ontwerp.

Geef het impact
Als u uw idee eenmaal heeft gevormd is het
tijd om het te gaan realiseren. Met AutoCAD
2007 kunt u lichteffecten manipuleren door
snel en accuraat belichting in een tekening te
plaatsen om zo direct de schaduweffecten in
Real Time te zien, zonder de tekening eerst te
hoeven renderen. Sleep materialen van een
voorgedefinieerde bibliotheek naar een object
of een oppervlak, welke vervolgens automatisch
de juiste schaal aanneemt. Of bewerk de materialen en creëer zo uw eigen materialenbibliotheek. Met de Walk en Path animatietools kunt
u bovendien intuïtieve walk-throughs creëren,
waarmee u makkelijk alternatieve ontwerpen
kunt bekijken en bewerken. En dankzij de
Mental Ray® rendering engine, gebaseerd op
de laatste rendering technologieën, kunt u met
AutoCAD 2007 uw visies duidelijk en op een
efficiënte manier met uw klanten communiceren
zonder in technische termen te hoeven vervallen.

Met visuele stijlen tools kunt u in
elke fase van het ontwerp de juiste
stijl kiezen om uw visie duidelijk te
communiceren.

Ontwikkel realistische renderings
in overeenstemming met úw visie
van het eindproduct.

Geef het precisie
Gebruik de nieuwe Section en Flatten tools om
snel tekeninformatie uit uw conceptontwerp te
halen. Maak een doorsnede aanzicht dat met
behulp van indelingstools alleen nog maar
gedimensioneerd en als onderdeel van het tekenproces verklaard moet worden. Of gebruik het
Flatten tool om uw model automatisch in een 2D
illustratie te veranderen. Daarnaast heeft
u met dynamische blokken toegang tot diverse
variaties van een enkel symbool waardoor de
blokbibliotheken aanzienlijk kleiner en overzichtelijker worden. Tegelijkertijd gaat uw productiviteit met sprongen vooruit door de dynamische
input direct bij de grafische cursor. U hoeft dus
niet meer uw aandacht te verleggen naar de
commandolijn. En wat betreft het verstrekken
van informatie is AutoCAD 2007 onbetwist
de beste.

DOCUMENT >

Met de nieuwe indelingstools kunt
u doorsneden definiëren en enkele of
meervoudige doorsnede aanzichten
creëren.

Breng het tot leven
Wat heeft u aan een geweldig idee als u het
niet kunt delen? In welke branche u ook werkt,
met de nieuwe technologische uitbreidingen
van AutoCAD 2007 verhoogt u uw productiviteit door de naadloze samenwerking met
programma’s als Autodesk ® Revit® Building,
Autodesk Inventor®, Autodesk Map® 3D en
Autodesk® Civil 3D. AutoCAD 2007 biedt de
perfecte opstap naar verder geavanceerde
Autodesk 3D modelleringsapplicaties. Als u
data wilt delen met een groot ontwerpteam,
gebruik dan de DWF™ technologie. Hiermee
kunt u snel en gemakkelijk complexe 2D en 3D
ontwerpen met veel ontwerpgegevens uitwisselen met uw collega’s. Geef uw ideeën dus
vorm met de nieuwste AutoCAD versie, want
uiteindelijk is een idee maar zo goed als de
vormgeving. Daarom zult u geen betere
ontwerppartner vinden dan AutoCAD 2007.

