CADIUM

EN DEL AV AECs PRODUKTFAMILJ FÖR CAD-PROGRAM

AEC CADIUM sparar tid och förenklar ditt användande av CAD-program
genom enkla massändringar av ritningsstämplar och automatiserad skriptning.
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CADIUM
Spara tid och förenkla ditt användande av CAD-program med AEC CADIUM.
Med CADIUM behöver du inte längre ändra dina ritningar manuellt och en åt gången. Istället kan du automatisera din
skriptning och göra massändringar i ritningsstämplar. Du behöver inte ens ha något CAD-program installerat för att
redigera attribut i ritningsstämplarna!

Ändra stämpeltexter
Med redigeringsfunktionen kan du med ett fåtal klick
ändra stämpeltexter på alla flikar i dina ritningar.
Du byter i ett lättöverskådligt gränssnitt till exempel
handlingstyp, datum, skala och ritningsnummer.

Skapa ritningsförteckningar
Genom att hämta informationen direkt från stämpeln
kan du skapa ritningsförteckningar samtidigt som du
säkerställer att rätt information tillhör rätt ritning. Spara
tid genom att formatera din förteckning samtidigt som
du ser slutresultat i förhandsgranskningen.

Kör skript
I skript listar du kommandon från ditt CAD-program.
Med CADIUM kan du köra egna skript i flera
ritningar i följd. Du kan till exempel plotta flera filer eller
hantera externa referenser. För att tända/släcka lager
finns en guide för att skapa lagerskript baserat på en
befintlig ritning.
Använd mallfiler
CADIUM levereras med ett flertal mallfiler för
bland annat underhåll, utskrift samt lagerhantering, och
du kan lägga till dina egna mappar innehållande skript.
Har du korrupta ritningar kan du med CADIUM välja
att automatiskt öppna dina ritningar med kommandot
RECOVER.
Stödjer olika CAD-program
CADIUM stödjer skriptning med AutoCAD, AutoCAD
LT, AutoCAD Core Console, BricsCAD och DraftSight.
Observera dock att AutoCAD LT och DraftSight saknar
stöd för LISP-skript.
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Organisera dina CADIUM-projekt
Med projektmodulen organiserar du dina projekt och
samlar såväl stamp och skript som projektrelaterade
ritningar och textdokument. Öppna bara ditt projekt och
du får direkt tillgång till alla dessa dokument med
möjlighet att öppna dem direkt från CADIUM. Stamp
och skript läser naturligtvis in rätt filer och laddar rätt
stämpelblock! Du kan också köra alla skript kopplade till
projektet med en enda knapptryckning.

AEC har över 30 års erfarenhet av byggbranschen.
Vi använder problemställningar från egna och
kunders projekt för att utveckla programvaror
som optimerar arbetsflödet och underlättar i
vardagen.
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